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Objaśnienia skrótów 

 

 

art. – artykuł 

cz. – część 

Dz.U. – Dziennik Ustaw 

gł. – głównie 

INP PAN – Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

jw. – jak wyżej 

KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski 

k.c. – kodeks cywilny 

k.p.c. – kodeks postepowania cywilnego 

KPN – Krakowski Przegląd Notarialny 

KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego 

M.P. – Monitor Polski 

MoP – Monitor Prawniczy 

NP – Nowe Prawo 

NPN – Nowy Przegląd Notarialny 

nr – numer 

orz. – orzeczenie (wyrok) 

OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 
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OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich 

OSNC - Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej 

OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej oraz Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych 

OTK ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędowy 

ODDK – Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr (wydawnictwo) 

PiP – Państwo i Prawo 

PWN – Wydawnictwo Naukowe PWN [Państwowe Wydawnictwo Naukowe, obecnie 

sprywatyzowane] 

PRL – Polska Rzeczpospolita Ludowa 

PKWN – Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 

post. – postanowienie 

poz. – pozycja 

PPH – Przegląd Prawa Handlowego 

PPR – Przegląd Prawa Rolnego 

PS – Przegląd Sądowy 

pkt – punkt 

red. – redaktor 

r. – rok 

rozsz. - rozszerzone 

RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 

RP – Rzeczpospolita Polska 

SN – Sąd Najwyższy 
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s. – strona 

SIA – Studia Iuridica Agraria 

SIL – Studia Iuridica Lublinensia 

t. – tom 

TK – Trybunał Konstytucyjny 

uchw. – uchwała 

UJ – Uniwersytet Jagielloński 

UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

UR – Uniwersytet Rzeszowski 

UWM – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

UW – Uniwersytet Warszawski 

wyd. - wydanie 

WP – Wydawnictwo Prawnicze 

z. – zeszyt 

ZN UJ – Zeszyty Naukowe UJ 

zaktual. - zaktualizowane 

zm. - zmienione 
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Wstęp 

 

 

 

 

Przedmiotem książki jest komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 

stycznia 2001 r. P 4/99 oraz z dnia 5 września 2007 r. P 21/06 dotyczących konstytucyjności 

przepisów kodeksu cywilnego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. W części pierwszej pracy 

omówiono wyrok TK z 31 stycznia 2001 roku. W części drugiej opracowania omówiono wyrok 

TK z 5 września 2007 roku. W części trzeciej książki przedstawiono krótkie omówienie ustawy 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Każda z tych trzech części składa 

się najpierw z pełnych tekstów tych dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 

uzasadnieniami oraz pełnego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i potem komentarzy 

do tych dwóch wyroków TK i tej ustawy. W ten sposób jest pełny przegląd sprawy (pełny tekst 

i komentarz do niego). Podstawowym przedmiotem książki jest komentarz do obu wyroków 

TK. Na marginesie tylko przedstawiono ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst i 

syntetyczny komentarz co do relacji tej ustawy do przepisów prawa spadkowego kodeksu 

cywilnego). Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie jest przedmiotem tej książki 

(odesłanie). 

 Jest to pierwsza monografia naukowa (komentarz) do tych dwóch wyroków Trybunału 

Konstytucyjnego. W literaturze nie ma na ten temat żadnego opracowania (poza 

odosobnionymi krótkimi wzmiankami). W ten sposób książka ta wychodzi naprzeciw 

zapotrzebowaniu na taką pracę nauki i praktyki prawniczej. To opracowanie omawia te kwestie 

w sposób pełny, wyczerpujący. Jednocześnie na kanwie tych dwóch wyroków omówiono 

przepisy intertemporalne dziedziczenia gospodarstw rolnych zawarte w przepisach 

wprowadzających kodeks cywilny (art. LI-LXIII) i poszczególnych nowelach do kodeksu 

cywilnego (1971, 1982, 1990 r.). Są to kwestie zawiłe, nie wyjaśnione wystarczająco w 

doktrynie i orzecznictwie, znane paru osobom w Polsce, z którymi boryka się nauka i praktyka 
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prawa rolnego i cywilnego. Komentarze i opracowania w zasadzie przepisują tekst ustawy bez 

omówienia. Przepisy te mają zastosowanie w poszczególnych okresach czasu, nie są zatem 

historyczne, są aktualne. 

 Autor od 44 lat (od 1974 r.) zajmuje się kwestią dziedziczenia gospodarstw rolnych, 

prawa rolnego i cywilnego. Z tego zakresu opublikował liczne prace naukowe (książki, artykuły 

naukowe, glosy do orzeczeń sądowych). Jest autorem 231 opublikowanych prac naukowych, 

w tym 27 książek. Jest jednym z nielicznych specjalistów w tym zakresie. Niektóre książki 

autora: „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Kraków 

1982 (rozprawa doktorska), opublikowana w 2002 (I wydanie), 2003 (I wydanie), 2004 (II 

wydanie), 2011 r. (III wydanie); Umowa z następcą, 1996; Swoboda czynności prawnych 

(2002, I wydanie, 2003, I wydanie, 2004, II wydanie); Swoboda testowania (2002, I wydanie), 

2003 (I wydanie), 2004 (II wydanie); Swoboda umów - synteza, 2012; Testament w polskim 

prawie cywilnym – zagadnienia ogólne (1991, I wydanie, 1999, II wydanie); Testament – 

zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, 1993; Wzory testamentów z 

komentarzem (1994, I wydanie, 1998, II wydanie, 2000, III wydanie); Testament allograficzny 

(administracyjny), 2004; Pojęcie umowy nazwanej, mieszanej i nienazwanej oraz systematyka 

i związek umów. Słowa Boga, 2014; Skorowidz rzeczowy teoretyczno-normatywny do 

kodeksu cywilnego, 1999; Skorowidz rzeczowy teoretyczno-normatywny do kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, 1999; we współautorstwie z B. Wacławikiem: Prawo własności 

[Aspekty prawne - etyczne (moralne) - społeczne - filozoficzne - ekonomiczno-finansowe]. 

Równolegle z tą pracą ukazują się w wersji elektronicznej monografie: „Testament jako 

dokument prawny (zagadnienia dowodowe i procesowe testamentu), Kraków 2019, ss. 523 

druku; Świadkowie testamentu, Kraków 2019, ss. 300 druku; Seks a moralność i prawo,  

Kraków 2019, ss. 818 druku. A w rękopisie są „Wykłady prawa rolnego”, około 1000 stron 

maszynopisu, 1983, „Pojęcie nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego”, 1980, ss. 300 

rękopisu; Dział spadku, ss. 666 (w tworzeniu). Przytoczone wyżej opracowania są całkiem 

niezależne od niniejszej książki, nie pokrywają się z nią tematycznie. Dorobek naukowy autora 

gwarantuje wysoką jakość tej pracy. 

 Książka jest adresowana do teoretyków i praktyków prawa rolnego, cywilnego i 

konstytucyjnego oraz zwykłych Czytelników bez przygotowania prawniczego, w tym sędziów-

cywilistów, sędziów TK, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prawników-agrarystów, 

prawników-cywilistów, nauczycieli akademickich prawa i administracji, w tym agrarystów, 

cywilistów i konstytucjonalistów, spadkodawców, testatorów, beneficjantów spadku 

(spadkobierców, zapisobierców, poleceniobierców, wykonawców testamentu), osób 

sporządzających testamenty (notariuszy, jednostek samorządu terytorialnego – wójtów, 
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burmistrzów, prezydentów miast, sekretarzy gmin, kierowników urzędów stanu cywilnego, 

starostów, sekretarzy powiatów, marszałków województw, dowódców statków morskich i 

powietrznych, sędziów wojskowych, świadków testamentu. 

 Przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych w aspekcie czasowym, 

intertemporalnym należą do najbardziej skomplikowanych przepisów prawnych. Praca ta 

pozwoli te trudności rozwiązać. 

 Zachowa ona swą aktualność, jako że przepisy te obowiązują w różnych okresach czasu. 

 Bibliografia do całej książki jest zawarta we wstępie do jej trzech części oraz na jej 

końcu. 

Życzę owocnej lektury. 

 

Kraków, dnia 25 marca 2019 r. 

Zwiastowanie Pańskie 

         Michał Niedośpiał 
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Część I 

 

 

Komentarz do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 31 I 2001 r. P 4/99 

dotyczącego dziedziczenia gospodarstw 

rolnych 
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Rozdział I 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 r.  P 

4/99 dotyczący dziedziczenia gospodarstw rolnych 

(pełny tekst) 

 

•  

 

  

WYROK Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 31 stycznia 2001 r.  

sygn. akt P 4/99 (sentencja z uzasadnieniem OTK ZU A 2001, z. 1, poz. 5) (sentencja wyroku 

w Dz.U. z 2001 r., nr 11, poz. 91) 

 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Marek Safjan - przewodniczący  

Jerzy Ciemniewski 

Zdzisław Czeszejko-Sochacki 
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Teresa Dębowska-Romanowska 

Lech Garlicki 

Stefan J. Jaworski 

Krzysztof Kolasiński 

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 

Andrzej Mączyński - sprawozdawca  

Ferdynand Rymarz 

Jadwiga Skórzewska-Łosiak 

Jerzy Stępień 

Janusz Trzciński 

Marian Zdyb,  

protokolant: Joanna Szymczak, 
 

po rozpoznaniu 31 stycznia 2001 r. na rozprawie, z udziałem umocowanych 

przedstawicieli uczestników postępowania: Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego 

w Kędzierzynie-Koźlu, Sądu Rejonowego we Włocławku, Rzecznika Praw Obywatelskich, 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz Prokuratora Generalnego,  

1) pytania prawnego Sądu Rejonowego w Olsztynie: czy art. 1058, 1059 § 1 pkt 1 i 3 

oraz art. 1066 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze 

zm.), mające zastosowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku otwartego 4 sierpnia 1976 

r., są zgodne z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

2) pytania prawnego Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu Roki Sądowe w 

Głubczycach: 1) czy art. 1058, 1059, 1086, 1087 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), mające zastosowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia 

spadku otwartego 14 sierpnia 1980 r., są zgodne z art. 64 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) w wypadku, gdyby Trybunał Konstytucyjny uznał, 

że przepisy wymienione w pkt. 1 są zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej: czy art. 

1063 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w 

brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw 

rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81), a mającym zastosowanie do spadków otwartych przed 6 

kwietnia 1982 r., w związku z art. 2 tej ustawy, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 21 i 

art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  
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3) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności art. 1058, 1059, 1060, 

1062, 1063, 1064, 1066, 1079, 1081, 1082, 1086 i 1087 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 oraz 

art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

4) pytania prawnego Sądu Rejonowego we Włocławku: czy art. 1058, 1059, 1060 i 1064 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz przepisy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia 

ustawowego gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519), mające zastosowanie w sprawie o 

stwierdzenie nabycia spadku otwartego 5 lutego 1999 r., są zgodne z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 

1, 2 i 3, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 37 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 

Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 

1995 r. Nr 36, poz. 175; zm.: z 1998 r. Nr 147, poz. 962)  

orzeka: 

1. Art. 1058 kodeksu cywilnego:  

a) w brzmieniu ogłoszonym 18 maja 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) i w brzmieniu 

nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 55, poz. 321):  

– nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321):  

nie jest niezgodny z art. 37 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 Protokołu nr 1 

do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 

36, poz. 175; zm.: z 1998 r. Nr 147, poz. 962).  

2. Art. 1059 kodeksu cywilnego:  

a) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26 października 1971 r. zmieniającą 

ustawę – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 27, poz. 252) i w brzmieniu nadanym przez ustawę z 

dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321):  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  
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– jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia;  

b) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26 października 1971 r. zmieniającą ustawę 

– Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 27, poz. 252) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 

3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

c) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 37 i art. 64 

ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175; zm.: 

z 1998 r. Nr 147, poz. 962).  

3. Art. 1060 kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 

1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321):  

– nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 37 i art. 64 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175; zm.: z 1998 r. Nr 147, 

poz. 962),  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  

– jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia.  

4. Art. 1062 kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 

1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321):  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  

– jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia.  

5. Art. 1063 kodeksu cywilnego:  

a) w brzmieniu ogłoszonym 18 maja 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) i zmienionym 

przez ustawę z dnia 26 października 1971 r. zmieniającą ustawę – Kodeks cywilny (Dz.U. 
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Nr 27, poz. 252) jest niezgodny z art. 21 ust. 1 i 2 oraz z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 

31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;  

b) w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych 

(Dz.U. Nr 11, poz. 81) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 31 

ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

6. Art. 1064 kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 lipca 

1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321):  

– nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1, art. 37 i art. 64 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175; zm.: z 1998 r. Nr 147, 

poz. 962),  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  

– jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia.  

7. Art. 1066 kodeksu cywilnego:  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

– nie jest niezgodny z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

8. Art. 1079 kodeksu cywilnego jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 

ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

9. Art. 1081 kodeksu cywilnego jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 

ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

10. Art. 1082 kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 28 

lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) jest zgodny z art. 

64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

11. Art. 1086 kodeksu cywilnego:  

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

– nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

12. Art. 1087 kodeksu cywilnego  



14 
 

– jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  

– jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia,  

– nie jest niezgodny z art. 64 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.  

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie 

warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519):  

– nie jest niezgodne z art. 32 ust. 1, art. 37 i art. 64 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej i art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175; zm.: z 1998 r. Nr 147, 

poz. 962);  

– jest zgodne z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków otwartych przed 

dniem ogłoszenia niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw,  

– jest niezgodne z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w którym odnosi się do spadków 

otwartych od tego dnia.  

Uzasadnienie: 

I 

1. Sąd Rejonowy w Olsztynie (Wydział I Cywilny), rozpoznając sprawę o stwierdzenie 

nabycia spadku (sygn. akt I Ns 868/98) po spadkodawczyni zmarłej 4 sierpnia 1976 r., 

postanowił na podstawie art. 193 konstytucji wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z 

pytaniem prawnym co do zgodności przepisów kodeksu cywilnego w zakresie szczególnych 

zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych ujętych w art. 1058-1087 z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 

1 i art. 32 ust. 1 i 2 konstytucji.  

Trybunał Konstytucyjny zwrócił się do sądu przedstawiającego pytanie prawne o 

uzupełnienie tego pytania przez wskazanie, które z kwestionowanych przepisów mają 

znaczenie dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej w Sądzie Rejonowym w Olsztynie sprawy o 

stwierdzenie nabycia spadku.  
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W odpowiedzi Sąd Rejonowy stwierdził, że dla rozstrzygnięcia rozpatrywanej sprawy 

mają znaczenie przepisy art. 1058, 1059 1 pkt 1 i pkt 3 oraz art. 1066 kc w brzmieniu 

obowiązującym w dacie otwarcia spadku.  

Sąd Rejonowy uzasadnił pytanie prawne w następujący sposób: 

Kolejne nowelizacje przepisów kc dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych 

znamionują odchodzenie od polityki ingerencji państwa w porządek dziedziczenia gospodarstw 

rolnych, zapoczątkowanej ustawą z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału 

gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 28, poz. 168). Ustawa ta wprowadziła do porządku prawnego 

oryginalną koncepcję „burzącą wielowiekową zasadę jedności spadku, to jest całościowego 

traktowania ogółu praw i obowiązków majątkowych spadkodawcy”. Ustawa ta wprowadziła 

uregulowania ingerujące w mechanizm dziedziczenia, eliminując już na wstępie tych 

spadkobierców, którzy nie spełniają określonych w ustawie kryteriów. Rzeczywistym celem tej 

ustawy było przejęcie jak największej liczby indywidualnych gospodarstw chłopskich przez 

Skarb Państwa.  

Mimo kolejnych nowelizacji obecnie obowiązujące przepisy kc nie zerwały z przyjętą 

koncepcją, wyróżniając dwie części spadku: jedną stanowiącą zespół praw i obowiązków, które 

składają się na pojęcie gospodarstwa rolnego w prawie spadkowym oraz drugą, która obejmuje 

pozostałe prawa i obowiązki zmarłego. Możliwość dziedziczenia ustawowego gospodarstwa 

rolnego została uzależniona od spełnienia przez spadkobierców określonych warunków. W 

konsekwencji krąg spadkobierców powołanych do dziedziczenia według zasad ogólnych może 

nie być identyczny z kręgiem spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne.  

W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, 

poz. 321) ustawodawca zniósł ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi inter vivos a 

także w dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych, pozostawiając w porządku 

prawnym szczególne zasady dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. Takie 

zróżnicowanie prowadzi do niespójności systemu prawa cywilnego i nie jest uzasadnione w 

warunkach gospodarki rynkowej.  

Ograniczenia w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych nie są także niezbędne dla 

„nierozdrabniania tych gospodarstw i nieobciążania dolegliwymi spłatami tego, kto podejmie 

się prowadzenia gospodarstwa”. Cele te pozwalają osiągnąć przepisy o zniesieniu 

współwłasności gospodarstw rolnych (art. 213 kc i następne), które stosuje się odpowiednio do 

działu spadku (art. 1070 kc). Ingerencja w porządek dziedziczenia jest zatem zbędna.  

2. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu (Roki Sądowe w Głubczycach), rozpoznając 

sprawę o stwierdzenie nabycia spadku (sygn. akt I Ns 55/99G) po spadkodawcy zmarłym 14 

sierpnia 1980 r., postanowił na podstawie art. 193 konstytucji wystąpić do Trybunału 
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Konstytucyjnego z następującym pytaniem prawnym: czy art. 1058, 1059, 1086, 1087 kc są 

zgodne z art. 64 w zw. z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji oraz czy art. 1063 kc w 

brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie 

ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw 

rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81), a mającym zastosowanie do spadków otwartych przed 6 

kwietnia 1982 r., w zw. z treścią art. 2 tej ustawy, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 21 

i art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Sąd Rejonowy uzasadnił pytanie prawne w następujący sposób: 

Art. 21 ust. 1 konstytucji wyraża zasadę ochrony własności i dziedziczenia. Jest to 

„nakaz dla organów państwa tworzenia takich przepisów prawnych, które nie stanowiłyby 

przeszkody, a wręcz przeciwnie, zabezpieczałyby wykonanie własności i sukcesję praw i 

obowiązków w drodze spadkobrania”. W zakresie ochrony własności i prawa dziedziczenia 

normą szczegółową jest art. 64 konstytucji, który w ust. 2 stanowi o podmiotowej równości tej 

ochrony.  

Wobec zmiany systemowej w państwie w 1990 r. w znacznym stopniu zreformowano 

przepisy kc, m.in. odstępując od dotychczasowego podziału własności na społeczną, 

indywidualną i osobistą. Ustawodawca zniósł także wszelkie ograniczenia dotyczące wymagań 

stawianych nabywcy nieruchomości rolnej (posiadanie kwalifikacji rolniczych), norm 

obszarowych a także wymagań, aby utworzone w następstwie podziału gospodarstwa rolnego 

zbywcy nowoutworzone gospodarstwo nabywcy było zdolne do towarowej produkcji rolnej. 

Przywrócona została także swoboda testamentowego rozrządzania przez spadkodawcę 

należącym do spadku gospodarstwem rolnym. Ustawodawca utrzymał jednak ograniczenia co 

do dziedziczenia gospodarstwa rolnego i wkładów gruntowych z mocy ustawy. Przepisy te są 

pozostałością przepisów i norm z „poprzedniej epoki” ustrojowej.  

Ograniczenia dziedziczenia gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych nie znajdują 

uzasadnienia w świetle art. 31 ust. 3 konstytucji. Ograniczeń tych nie można przecież uzasadnić 

koniecznością zachowania bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, ochrony 

środowiska, zdrowia i moralności publicznej. Ograniczeń tych nie można także usprawiedliwić 

koniecznością ochrony praw osób trzecich. Nie można w szczególności powoływać się tu na 

ochronę praw osób trzecich, które spadkowe gospodarstwo prowadzą i dla których stanowi ono 

podstawowe źródło ich utrzymania. Cel taki nie został osiągnięty przez przepisy szczególne o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Ustawodawca nie wprowadził bowiem zasady, że 

pierwszeństwo w prawie do dziedziczenia gospodarstwa przysługuje osobom, których praca na 

tym gospodarstwie stanowi źródło utrzymania. Wystarczy bowiem wykazanie się 

przygotowaniem zawodowym do prowadzenia produkcji rolnej, pracą przy produkcji rolnej na 
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jakimkolwiek gospodarstwie, faktem pobierania nauki zawodu i to nawet jak najbardziej 

różnego od zawodu rolnika, faktem bycia małoletnim bądź trwale niezdolnym do pracy. Krąg 

osób uprawnionych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego okazuje się kręgiem osób 

wyróżnionych „na dość przypadkowych kryteriach”.  

Z kolei ograniczenia w dziedziczeniu wkładów gruntowych są anachronizmem z 

czasów prymatu własności spółdzielczej. Regulacje te mają na celu jedynie ochronę interesu 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych, przez to, że wkłady gruntowe dziedziczą jedynie osoby 

zainteresowane pozostawieniem ich w spółdzielni. Konstrukcja taka jest sprzeczna z zasadą 

równej ochrony wszystkich spadkobierców. Interes spółdzielni nie może mieć pierwszeństwa 

w stosunku do praw spadkobierców.  

Ocena unormowań szczególnych dotyczących dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

wymaga uwzględnienia treści art. 23 konstytucji. Z przepisu tego wynika, że chroniąc 

gospodarstwo rodzinne, ustawodawca nie może naruszać prawa własności, dziedziczenia i 

wolności działalności gospodarczej.  

Zgodnie z art. 1063 § 1 kc w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą 

z 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu 

własności gospodarstw rolnych: „jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych 

powołanych do dziedziczenia gospodarstwa rolnego nie odpowiada warunkom przewidzianym 

dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego, gospodarstwo przypada Skarbowi Państwa jako 

spadkobiercy ustawowemu”. Przepisu tej treści nie da się w żaden sposób uzasadnić w 

obowiązującym porządku demokratycznego państwa prawnego, bezwzględnie chroniącego 

prawo własności i dziedziczenia, realizującego zasady sprawiedliwości społecznej. Oceny tej 

nie zmienia fakt, że ustawodawca w art. 15 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321) zawarł regulację uprawniającą samoistnego 

posiadacza nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, które przed 6 kwietnia 

1982 r. odziedziczył z ustawy Skarb Państwa po osobie będącej spadkodawcą tego posiadacza 

lub jego wstępnego, do żądania nieodpłatnego przeniesienia własności tej nieruchomości. 

Uprawnienie to jest bowiem ograniczone do pewnego kręgu osób.  

3. Sąd Rejonowy we Włocławku (I Wydział Cywilny), rozpoznając sprawę o 

stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy zmarłym 5 lutego 1999 r., postanowił na 

podstawie art. 193 konstytucji wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z następującym 

pytaniem prawnym: czy przepisy art. 1058, 1059, 1060 i 1064 kc oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 89, poz. 519) są zgodne z przepisami art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 
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1, 2 i 3, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 37 konstytucji oraz art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.  

Sąd Rejonowy uzasadnił pytanie prawne w następujący sposób: 

Kwestionowane przepisy kc ingerują w prawo dziedziczenia. Ingerencja ta polega na 

wprowadzeniu dodatkowej przesłanki, którą muszą wykazać się spadkobiercy, aby 

odziedziczyć wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne. Ograniczenie to dotyczy 

wyłącznie dziedziczenia ustawowego, bo w przypadku dziedziczenia testamentowego 

ustawodawca nie wprowadził żadnych dodatkowych przesłanek ograniczających dziedziczenie 

gospodarstwa rolnego. Takie zróżnicowanie spadkobierców ustawowych i testamentowych 

narusza konstytucyjną zasadę równości wyrażoną w art. 32 ust. 1 konstytucji. Nie znajduje ono 

uzasadnienia także w art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Ingerencja ustawodawcy w prawa i wolności człowieka dokonana kwestionowaną 

regulacją ma jeszcze dwa aspekty. Po pierwsze, pozbawienie prawa dziedziczenia odbywa się 

bez żadnego odszkodowania, rekompensującego uszczerbek majątkowy w postaci wyłączenia 

od dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Po drugie, obowiązująca regulacja prawna (art. XXIII 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny; Dz.U. Nr 16, 

poz. 94) dyskryminuje obywateli polskich w stosunku do cudzoziemców, ponieważ tylko 

spadkobiercom będącym cudzoziemcami przysługuje roszczenie o zapłatę równowartości 

pieniężnej spadku, w takim zakresie, w jakim przypadłby im spadek. Regulacja taka, 

dyskryminując obywateli polskich, narusza art. 37 konstytucji, statuujący zasadę zrównania 

statusu prawnego cudzoziemców z obywatelami polskimi.  

Art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji wymienia enumeratywnie prawa podlegające ochronie: 

prawo własności, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia. Z art. 64 ust. 3 konstytucji 

wynika natomiast, że ustawowo ograniczane może być jedynie prawo własności. Rodzi to 

wątpliwość, czy prawo dziedziczenia może być w ogóle ustawowo ograniczane.  

Kwestionowane przepisy są niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ponieważ ustanowione przez nie surowsze 

wymagania co do spadkobierców mających dziedziczyć gospodarstwo rolne na podstawie 

ustawy nie są uzasadnione żadnym interesem publicznym. Orzecznictwo Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka włącza prawo dziedziczenia do zakresu szeroko rozumianego 

prawa własności, dlatego wskazany przepis Protokołu nr 1 chroni także prawo dziedziczenia.  

Weryfikacja norm, wprowadzonych przez art. 1058 i 1059 kc i przepisy rozporządzenia 

RM z 12 grudnia 1990 r., powinna nastąpić przez rozważenie, czy ustawodawca dopełnił 

wymogu zachowania ustawowej formy (przesłanka formalna wynikająca z art. 31 ust. 3 
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konstytucji) oraz wymogu konieczności (przesłanka materialna wynikająca z art. 31 ust. 3 

konstytucji) wprowadzonych ograniczeń.  

Spełnienie wskazanej przesłanki formalnej budzi wątpliwości w przypadku przepisów 

zamieszczonych w rozporządzeniu RM z 12 grudnia 1990 r. Rozporządzenie to zostało wydane 

na podstawie art. 1064 kc w brzmieniu ustalonym przez art. 116 ustawy z 28 lipca 1990 r. 

Odesłanie przez ustawodawcę do regulacji podustawowej materii ograniczającej prawa i 

wolności człowieka nie może być uznane za zgodne z art. 31 ust. 3 konstytucji. Chociaż 

formalnie przesłanki ograniczające dziedziczenie gospodarstw rolnych są określone w art. 1059 

kc, to jednak dopiero przepisy rozporządzenia RM z 12 grudnia 1990 r. umożliwiają sądowi 

prawidłową ocenę spełnienia przez spadkobiercę warunków dziedziczenia gospodarstwa 

wchodzącego w skład spadku. Tym samym ciężar regulacji ograniczającej prawa jednostki 

spoczywa w tym przypadku na przepisach wykonawczych.  

Podstawowe znaczenie dla oceny konstytucyjności kwestionowanych przepisów ma 

przesłanka „konieczności w demokratycznym państwie” (art. 31 ust. 3 konstytucji). Punktem 

wyjścia jest określenie celu kwestionowanej regulacji. Obowiązująca regulacja dziedziczenia 

gospodarstw rolnych wywodzi się z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału 

gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 28, poz. 168) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1963 r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych 

(Dz.U. Nr 36, poz. 208). Podstawy wprowadzenia takiego systemu dziedziczenia miały 

charakter polityczny i sprowadzały się w istocie do zamiaru wyeliminowania własności 

prywatnej. Oficjalnym motywem takiego uregulowania zasad dziedziczenia gospodarstw 

rolnych miało być przeciwdziałanie rozdrabnianiu gospodarstw rolnych oraz ochrona 

gospodarstwa rolnego, jako miejsca pracy rolników. Ten ostatni cel jest oczywisty i zasługuje 

na aprobatę, gdyż zbyt małe gospodarstwa rolne nie są w stanie sprostać wymogom 

konkurencyjnej gospodarki rynkowej. Wskazane motywy nie pozostają jednak w ścisłym 

funkcjonalnym związku z wartościami wskazanymi w art. 31 ust. 3 konstytucji. Motywy te są 

związane raczej z dążeniem do realizacji pewnej wizji społecznej i ekonomicznej.  

Kwestionowane przepisy prowadzą także do naruszenia istoty prawa dziedziczenia, 

ponieważ ustawodawca postanowił pozbawić część spadkobierców przysługujących im praw 

do części majątku odziedziczonego na zasadach ogólnych.  

4. Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 27 września 1999 r. wniósł o stwierdzenie 

niezgodności art. 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066, 1079, 1081, 1082, 1086 i 1087 kc 

z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Rzecznik Praw Obywatelskich oparł uzasadnienie wniosku na następujących 

argumentach: 
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Tytuł X księgi IV kc zawiera przepisy szczególne o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. 

Przepisy te nie traktują spadku jako jednolitej masy majątkowej przechodzącej w drodze 

sukcesji uniwersalnej na spadkobierców. Gospodarstwo rolne (wkład gruntowy) stanowi 

bowiem odrębną masę majątkową, której porządek dziedziczenia może, ale nie musi być 

identyczny z losami pozostałej masy spadkowej. Zasada ta znajduje wyraz m.in. w art. 1058 i 

1066 kc.  

Przyczyną wprowadzenia odmiennych zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych była 

chęć realizacji postulatu, że ziemia powinna znajdować się w rękach pracujących rolników, 

mających określone kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, traktowanego jako 

warsztat pracy. Szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw rolnych miał służyć ochronie 

takiego warsztatu (por. np. A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, Prawo rolne, Warszawa 1987, 

s. 235). Już w ustawie o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych odstąpiono od zasady 

równości praw majątkowych wszystkich spadkobierców, aby realizować określone cele 

polityki rolnej. Jednym z takich celów było także – jeżeli chodzi o dziedziczenie wkładów 

gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych – wzmożenie ochrony własności 

spółdzielczej kosztem słabszej ochrony własności indywidualnej.  

Dla uzasadnienia przyjętych rozwiązań powołano się na Konstytucję PRL z 22 lipca 

1952 r., której art. 15 pkt 3 (w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 

1983 r. o zmianie Konstytucji PRL; Dz.U. Nr 39, poz. 175) stanowił, że państwo „w trosce o 

wyżywienie narodu otacza opieką indywidualne rodzinne gospodarstwa rolne pracujących 

chłopów, gwarantuje trwałość tych gospodarstw” oraz „udziela poparcia i pomocy (...) 

rolniczym spółdzielniom produkcyjnym” (art. 15 pkt 4), zaś art. 17 stanowił: „Polska 

Rzeczpospolita Ludowa uznaje i ochrania na podstawie obowiązujących ustaw indywidualną 

własność i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i innych środków produkcji należących do 

chłopów”.  

Ograniczenie prawa dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych i wkładów 

gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych nie da się pogodzić z art. 21 ust. 1 i 

art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji. Art. 21 ust. 1 konstytucji wyraża zasadę ochrony prawa 

dziedziczenia. Zasada ta znajduje potwierdzenie w art. 64 ust. 2 konstytucji, który zapewnia 

równą dla wszystkich ochronę prawa dziedziczenia. Ochrona ta nie może być zatem 

różnicowana z uwagi na charakter podmiotu danego prawa. Nie można pogodzić się ze 

wskazanymi zasadami ograniczenia prawa dziedziczenia ze względu na szczególne cechy 

spadkobierców, a zatem także takie jak kwalifikacje teoretyczne lub praktyczne do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, członkostwo w spółdzielni, wiek i zdolność do pracy.  
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Prawo dziedziczenia nie ma charakteru absolutnego. Może być ono ograniczone, jednak 

tylko w przypadkach wymienionych w art. 31 ust. 3 konstytucji. Żadna z przesłanek 

wskazanych w tym przepisie nie uzasadnia ograniczenia dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

lub wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej co do osób wymienionych w art. 

1059 i 1087 kc. Żaden z istotnych elementów dobra wspólnego, o którym mówi art. 31 ust. 3 

konstytucji, nie byłby bowiem zagrożony, gdyby ustawowe dziedziczenie gospodarstw rolnych 

(wkładów gruntowych) odbywało się na zasadach ogólnych.  

W skrajnym przypadku, gdy gospodarstwo rolne (wkład gruntowy) wyczerpuje całość 

spadku a spadkobierca nie posiada kwalifikacji do dziedziczenia z ustawy tego gospodarstwa 

(wkładu gruntowego), wówczas zostaje on pozbawiony prawa dziedziczenia w całości. Stan 

taki narusza istotę prawa, co pozostaje w sprzeczności z art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Także art. 1066 kc narusza wskazane wyżej normy konstytucyjne ze względu na to, że 

w stwierdzeniu nabycia spadku nakazuje wymieniać osobno spadkobierców dziedziczących z 

ustawy na zasadach ogólnych, a osobno dziedziczących z ustawy gospodarstwo rolne (wkład 

gruntowy).  

Art. 1058 i 1086 kc także są sprzeczne z konstytucją, gdyż przewidują możliwość 

zróżnicowania ochrony prawa dziedziczenia.  

Sprzeczność z konstytucją pozostałych przepisów kc, tj. art. 1060, 1062, 1063, 1064, 

1079, 1081 i 1082 jest jedynie konsekwencją niezgodności z konstytucją przepisów art. 1058, 

1059, 1066, 1086 i 1087 kc.  

5.A. W piśmie z 13 września 1999 r. Prokurator Generalny ustosunkował się do pytań 

prawnych Sądu Rejonowego w Olsztynie i Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu. 

Stwierdził, że: 1) art. 1058-1060, 1062-1064, 1066-1067, 1070, 1079, 1081-1082, 1086-1087 

kc są niezgodne z art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 oraz art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji, 2) art. 

1063 kc w brzmieniu obowiązującym przed zmianą dokonaną ustawą z 1982 r., który ma 

zastosowanie do spadków otwartych przed 6 kwietnia 1982 r. na podstawie art. 2 § 1 tej ustawy, 

jest niezgodny z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Prokurator Generalny oparł uzasadnienie swego stanowiska na następujących 

argumentach: 

Konstytucyjna regulacja dotycząca prawa dziedziczenia zawarta jest w przepisach art. 

21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2, których treść jednoznacznie wskazuje, że ustawodawca ściśle łączy 

prawo dziedziczenia z prawem własności. Rozrządzenie na wypadek śmierci jest jednym z 

atrybutów prawa własności. W tym kontekście należy poszukiwać desygnatu pojęcia „prawo 

dziedziczenia”. Pojęcie to należy rozumieć nie tylko jako sam fakt sukcesji, na podstawie 

testamentu lub ustawy, ale także jako spoczywający na organach państwa obowiązek ochrony 
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wszelkich praw obligacyjnych związanych ze spadkiem (zapis, zachowek) oraz obowiązek 

ustanowienia i zabezpieczenia odpowiednich procedur, mających na celu stwierdzenie nabycia 

spadku, ochronę spadkobiercy i dział spadku. Z art. 21 ust. 1 konstytucji wynika ponadto 

pozytywny nakaz stanowienia takiego prawa, które pozostawać będzie w zgodzie z wolą 

spadkobiercy. Ustawodawca, kształtując instrumenty prawa spadkowego, powinien dążyć do 

umacniania związków rodzinnych (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 1999 r., K. 

23/98, OTK ZU Nr 2/1999, poz. 25). Dziedziczenia nie można przy tym ograniczać tylko do 

własności w rozumieniu art. 140 kc. Przedmiotem dziedziczenia są zgodnie z art. 922 kc prawa 

i obowiązki majątkowe spadkodawcy, co bliższe jest definicji mienia zawartej w art. 44 kc.  

Prawo dziedziczenia, podobnie jak prawo własności, nie ma charakteru absolutnego. 

Podstawę dla wprowadzenia ograniczeń prawa własności stanowi art. 64 ust. 3 konstytucji. 

Ponadto ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw poddane 

zostały rygorom określonym w art. 31 ust. 3 konstytucji. Nie ulega wątpliwości, że 

kwestionowane przepisy kc spełniają jedną z przesłanek formalnych z art. 31 ust. 3 konstytucji, 

a mianowicie wymóg zachowania formy ustawowej. Rozważenia wymaga natomiast spełnienie 

przez te przepisy przesłanek merytorycznych dopuszczalności ograniczeń.  

Utrzymanie ograniczeń dotyczących dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych, przy 

jednoczesnym wprowadzeniu swobody rozrządzania nieruchomościami rolnymi inter vivos i 

swobody testamentowego rozrządzania gospodarstwami rolnymi (zob. ustawa zmieniająca kc 

z 1990 r.) świadczy o niekonsekwencji ustawodawcy i czyni niespójnym system prawa 

obowiązujący w tym zakresie. Tylko wtedy, gdy system taki jest spójny i funkcjonalny, cele 

założone przez ustawodawcę, którym służyć mają ograniczenia dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych, stają się możliwe do osiągnięcia. Istniejąca dysharmonia systemu 

prawnego czyni trudnym do określenia cel istnienia tych ograniczeń. Jeżeli intencją 

ustawodawcy przy dokonywaniu nowelizacji kc z 1990 r. było wprowadzenie swobody obrotu 

nieruchomościami rolnymi, to utrzymanie w porządku prawnym ograniczeń dziedziczenia 

gospodarstw rolnych jest sprzeczne z tak określonym celem. Jeżeli zaś cele założone przez 

ustawodawcę miałyby służyć ochronie żywotności gospodarstw rolnych, to można by je było 

zniweczyć przez sporządzenie testamentu lub zbycie gospodarstwa rolnego w drodze czynności 

prawnej inter vivos, które nie podlegają ograniczeniu z uwagi na kwalifikacje rolne 

spadkobiercy (nabywcy). Poza tym pozostałe przesłanki dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

wymienione w art. 1059 pkt 3 i 4 mają charakter socjalny, przez co nie pozostają w związku z 

wyżej określonym celem. Z tych względów nie można mówić o „konieczności” ograniczeń 

(wynikającej z zasady proporcjonalności, wyrażonej w art. 31 ust. 3 konstytucji) dziedziczenia 

gospodarstw rolnych. Poza tym nawet gdyby przyjąć, że celem kwestionowanej regulacji jest 
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ochrona żywotności gospodarstw rolnych, to i tak przesłanki ograniczenia dziedziczenia tych 

gospodarstw, określone w art. 1059 kc, pozostają w dysproporcji do tego celu.  

Charakter przesłanek ograniczenia prawa dziedziczenia z ustawy wkładu gruntowego w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej (art. 1087 § 1 pkt 1 i § 2 kc) wskazuje jednoznacznie, że 

zostały one ustanowione dla ochrony interesów spółdzielni (jej członków). Cel taki nie mieści 

się w katalogu celów wymienionych w art. 31 ust. 3 konstytucji. Nie znajduje on żadnego 

uzasadnienia społecznego ani gospodarczego. Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej jest nie tylko prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego, ale także 

działalność na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych jej członków oraz inna działalność 

gospodarcza, która nie tylko nie musi być związana z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ale 

w ogóle z rolnictwem (art. 138 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze; tekst 

jednolity z 1995 r. Dz.U. Nr 54, poz. 288 ze zm.). Poza tym kryteria określone w art. 1087 kc 

w praktyce wymuszają wstąpienie spadkobierców spółdzielni do rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, co pozostaje w sprzeczności z zasadą dobrowolności członkostwa (art. 1 § 1 

prawa spółdzielczego).  

Wskazane wyżej argumenty świadczą o niezgodności art. 1058, 1059, 1086 i 1087 kc z 

art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 31 ust. 1 konstytucji.  

Przepisy te naruszają także konstytucyjną zasadę równej dla wszystkich ochrony prawa 

dziedziczenia. Krąg podmiotów wyróżnionych ze względu na wspólną cechę istotną obejmuje 

spadkobierców powołanych do spadku, którego przedmiotem jest gospodarstwo rolne (wkład 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej). Zasada równości w prawie nakazuje ustawodawcy, „aby 

kształtując szczególne przesłanki zdolności dziedziczenia, z uwagi na ochronę przedmiotu tego 

dziedziczenia (niezależnie od rodzaju przesłanek), odniósł je w jednakowym stopniu do 

wszystkich podmiotów mieszczących się w tej kategorii, bez względu na to, czy podstawą 

dziedziczenia jest testament, czy ustawa”. W obecnym stanie prawnym spadkobiercy 

znajdujący się w takiej samej sytuacji faktycznej, tzn. nie spełniający wymogów określonych 

w art. 1059 i 1087 kc, dziedziczą gospodarstwo rolne (wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej) tylko wtedy, gdy podstawą dziedziczenia jest testament. Takie zróżnicowanie 

spadkobierców nie znajduje obiektywnego i racjonalnego uzasadnienia, jest niesprawiedliwe i 

tym samym sprzeczne z art. 64 ust. 2 i art. 32 konstytucji.  

W przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności przepisów art. 

1058, 1059, 1086 i 1087 kc z konstytucją, pozostałe przepisy szczególne dotyczące 

dziedziczenia gospodarstw rolnych utracą rację bytu. Mają one bowiem niesamodzielny 

charakter, regulując tylko szczegółowe kwestie. Nie zmienia tej oceny fakt, że przepisy art. 

1067 i 1070 kc odnoszą się nie tylko do dziedziczenia z ustawy, ale także do dziedziczenia z 
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testamentu. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne (wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej) przestanie stanowić wyodrębniony przedmiot spadku, przepisy te także staną się 

zbędne.  

Art. 1063 kc w brzmieniu obowiązującym przed 6 kwietnia 1982 r. przewidywał w 

określonych przypadkach możliwość dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez Skarb 

Państwa. Możliwość ta została wyeliminowana przez ustawę zmieniającą kc z 1982 r. W celu 

usunięcia skutków wywołanych tą regulacją prawną ustawodawca w ustawie nowelizującej kc 

z 1990 r. wprowadził szczególne przepisy, które określają zasady na jakich osoby wymienione 

w tych przepisach mogą żądać, aby Skarb Państwa przeniósł na nie nieodpłatnie własność 

nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego (wkładu gruntowego w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej; art. 15 ustawy zmieniającej kc z 1990 r.). Uprawnienie to zostało 

jednak ograniczone do pewnego kręgu osób: samoistnych posiadaczy albo osób 

odpowiadających warunkom do dziedziczenia gospodarstwa rolnego w dniu wejścia w życie 

ustawy zmieniającej kc z 1990 r. Takie stanowienie prawa jest wyrazem niekonsekwencji 

ustawodawcy i pozostaje w sprzeczności z art. 21 ust. 1, art. 64 oraz art. 31 ust. 3 konstytucji z 

tych samych powodów, które zostały przytoczone dla uzasadnienia niekonstytucyjności art. 

1058, 1059, 1086 i 1087 kc.  

B. W piśmie z 19 października 1999 r. Prokurator Generalny ustosunkował się do 

wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich stwierdzając, że art. 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 

1064, 1066, 1079, 1081, 1082, 1086 i 1087 kc są niezgodne z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 

oraz art. 31 ust. 3 konstytucji. Ponadto Prokurator Generalny zmodyfikował swoje stanowisko 

zawarte w piśmie z 13 września 1999 r. w ten sposób, że wniósł o umorzenie postępowania w 

części dotyczącej przepisów art. 1067 i 1070 kc na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o TK.  

Co do zarzutów niekonstytucyjności art. 1058, 1059, 1060, 1062, 1063, 1064, 1066, 

1079, 1081, 1082, 1086 i 1087 kc Prokurator Generalny podtrzymał uzasadnienie 

przedstawione w piśmie z 13 września 1999 roku.  

Wniosek o umorzenie postępowania w części dotyczącej art. 1067 i 1070 Prokurator 

Generalny uzasadnił następująco: art. 1067 i 1070 kc zostały zakwestionowane w pytaniu 

prawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, które zostało przedstawione Trybunałowi 

Konstytucyjnemu w związku ze sprawą o stwierdzenie nabycia spadku. Zgodnie z treścią art. 

193 konstytucji, przedmiotem pytania prawnego może być „tylko taka wątpliwość co do 

zgodności prawa z Konstytucją”, która wyłoniła się w toku konkretnego postępowania i która 

jest „ważna dla dalszego biegu tego postępowania”. Tymczasem przedmiot regulacji zawartej 

w art. 1067 i 1070 kc nie dotyczy sprawy toczącej się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie – 

a zatem wykracza poza dopuszczalne granice pytania prawnego.  
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6. W piśmie z 23 grudnia 1999 r. Prezes Rady Ministrów ustosunkował się do zarzutów 

zawartych w pytaniu prawnym Sądu Rejonowego we Włocławku, w szczególności 

odnoszących się do art. 1064 kc oraz rozporządzenia RM z 12 grudnia 1990 r. Prezes Rady 

Ministrów stwierdził, że zarzuty te są zasadne.  

Prezes Rady Ministrów uzasadnił swoje stanowisko następującą argumentacją: 

Treść delegacji zawartej w art. 1064 kc wyraźnie wskazuje, że Rada Ministrów została 

upoważniona do dopełnienia treści ogólnie określonych w dyspozycji art. 1059 kc przesłanek 

szczególnej zdolności dziedziczenia gospodarstw rolnych (z wyjątkiem przesłanki 

wymienionej w pkt. 5). Dopełnienie to ma charakter rozstrzygający o dziedziczeniu bądź 

wyłączeniu prawa do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Tym samym ustawowe 

unormowanie ograniczające prawo dziedziczenia nie ma charakteru zupełnego. Ustawodawca 

przekazał materię dotyczącą praw jednostki do regulacji w akcie rangi podustawowej. Z tego 

względu zarówno upoważnienie zawarte w art. 1064 kc jak wydane na jego podstawie 

rozporządzenie są niezgodne z art. 31 ust. 3 konstytucji.  

Zakwestionowane przepisy są także niezgodne z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zgodnie z treścią tego przepisu 

ingerencja państwa w prawo własności jest dopuszczalna, ale musi być uzasadniona interesem 

publicznym. Dziedziczenie pozostaje w ścisłym związku z prawem własności. Konkretyzację 

treści interesu publicznego, o którym mówi art. 1 Protokołu nr 1, w prawie krajowym stanowią 

warunki dopuszczalności ograniczeń praw i wolności, w tym prawa dziedziczenia, określone w 

art. 31 ust. 3 konstytucji. Dlatego niezgodność zakwestionowanej regulacji z art. 31 ust. 3 

konstytucji powoduje również niezgodność z powołanym przepisem prawa 

międzynarodowego.  

Natomiast zarzut niezgodności kwestionowanych przepisów z art. 37 jest niezasadny. 

Przepis ten nie stanowi właściwego wzorca kontroli. Zasada wyrażona w art. 37 konstytucji 

związana jest ze zwierzchnictwem państwa w stosunku do swoich obywateli i obcokrajowców 

przebywających na terenie państwa polskiego. Chodzi tu o zwierzchnictwo terytorialne i 

personalne (Komentarz do Konstytucji RP, red. J. Boć, Wrocław 1998, s. 77). Uzasadnienie 

zarzutu postawionego przez Sąd Rejonowy we Włocławku, dotyczące tego wzorca kontroli 

wskazuje na dyskryminację obywateli polskich w stosunku do cudzoziemców. Zarzut ten 

pozostaje bez związku treściowego z zasadą zwierzchnictwa, tym bardziej, że art. XXIII 

przepisów wprowadzających kc dotyczy cudzoziemców bez względu na miejsce ich pobytu, a 

więc również nie podlegających zwierzchnictwu państwa polskiego a jego zastosowanie 

uwarunkowane jest istnieniem wzajemności w państwie, którego obywatelem jest 

cudzoziemiec-spadkobierca.  
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7. W piśmie z 12 kwietnia 2000 r. Marszałek Sejmu złożył wyjaśnienia co do pytań 

prawnych: Sądu Rejonowego w Olsztynie, Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu, Sądu 

Rejonowego we Włocławku oraz wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, uznając, że zarzuty 

sformułowane we wszystkich pytaniach prawnych oraz we wniosku są zasadne.  

Marszałek Sejmu stwierdził, że przepisy szczególne kc o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych są sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej, równości w prawie, ochrony prawa 

dziedziczenia oraz z zasadą przyjmującą, „że każdy ma prawo do dziedziczenia”.  

Zdaniem Marszałka Sejmu kwestionowane przepisy ingerują w mechanizm 

dziedziczenia, eliminując już na wstępie tych spadkobierców, którzy nie spełniają określonych 

kryteriów. W konkretnych przypadkach prowadzi to do pozbawienia bezpośrednich 

spadkobierców ustawowych najistotniejszych składników majątku. W ocenie Marszałka Sejmu 

ograniczenia te utraciły swoje znaczenie praktyczne. Utrzymywanie ich w warunkach 

istniejącej gospodarki rynkowej jest niezasadne. Poza tym istniejący stan prawny stwarza 

niesprawiedliwe sytuacje.  

8. Zarządzeniami z 21 lipca 1999 r., 1 października 1999 r. i 28 października 1999 r. 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego połączył opisane wyżej pytania prawne oraz wniosek 

Rzecznika Praw Obywatelskich w celu łącznego rozpoznania.  

II 

Na rozprawie przedstawiciele uczestników postępowania podtrzymali swoje stanowiska 

wyrażone w pismach procesowych.  

Przedstawiciele Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu i Sądu Rejonowego w 

Olsztynie stwierdzili, że przedmiotem przedstawionych pytań prawnych są przepisy w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji kc z 1982 r. i ze względu 

na datę otwarcia spadku mającym zastosowanie w rozpatrywanych przez te sądy sprawach o 

stwierdzenie nabycia spadku. Przedstawiciel Sądu Rejonowego we Włocławku przyznał, że 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie dostarcza przykładu zastosowania 

art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności do 

ochrony dziedziczenia. Przedstawiciel Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu podkreślił, że 

w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, w których rozstrzygnięcie byłoby rażąco 

niesprawiedliwe, sąd powołując się na art. 8 ust. 2 konstytucji nie stosował kwestionowanych 

przepisów kc, ale orzekał o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego na podstawie ogólnych zasad 

prawa spadkowego.  

Przedstawiciel Prokuratora Generalnego stwierdził, że sąd nie jest uprawniony do 

odmowy zastosowania ustawy, która jego zdaniem jest sprzeczna z konstytucją. Zwrócił uwagę 
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na kwestię skutków prawnych i społecznych uwzględnienia wniosku i pytań prawnych. W 

szczególności wskazał na sytuacje, w których nabycie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego w niniejszej sprawie i w których zostało już wydane 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Wydanie orzeczenia o niekonstytucyjności 

kwestionowanych przepisów spowoduje konieczność rozstrzygnięcia, czy art. 190 ust. 4 

konstytucji i hipotetycznie art. 679 kpc mogą być podstawą wznowienia postępowania w 

prawomocnie zakończonych sprawach spadkowych.  

III 

Trybunał Konstytucyjny ustalił i zważył, co następuje: 

1. Przed przystąpieniem do oceny kwestionowanych w pytaniach prawnych i we 

wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich przepisów kodeksu cywilnego celowe jest zwięzłe 

przedstawienie ewolucji polskiego prawa spadkowego w zakresie dotyczącym spadków 

obejmujących gospodarstwo rolne.  

Kolejne etapy tej ewolucji były wyznaczone przez: 

– ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz.U. 

Nr 28, poz. 168; dalej: ustawa z 1963 r.),  

– Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93; dalej: kc) wraz z 

przepisami wprowadzającymi ten kodeks (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.; Dz.U. Nr 16, poz. 

94; dalej: pwkc),  

– ustawę z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę – Kodeks cywilny (Dz.U. 

Nr 27, poz. 252; dalej: ustawa zmieniająca z 1971 r.),  

– ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu 

ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. Nr 11, poz. 81; dalej: ustawa 

zmieniająca z 1982 r.),  

– ustawę z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 

321; dalej: ustawa zmieniająca z 1990 r.).  

Dekret z 8 października 1946 r. o prawie spadkowym (Dz.U. Nr 60, poz. 328) nie 

zawierał szczególnych przepisów dotyczących dziedziczenia po osobie prowadzącej 

gospodarstwo rolne. Zapewne ustawodawca podzielał pogląd wyrażony w toku prac 

kodyfikacyjnych prowadzonych w okresie międzywojennym, iż w kodyfikacji prawa 

spadkowego zamieszczone winny być tylko przepisy ogólne, a nie dotyczące jedynie pewnej 

warstwy społecznej, zaś przepisy dotyczące dziedziczenia drobnych gospodarstw rolnych 

powinny być połączone z przepisami regulującymi przejście takich gospodarstw w drodze 

aktów inter vivos. Jednakże na podstawie art. 60 § 2 tego dekretu zakaz podziału nieruchomości 
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w razie jego sprzeczności z interesem społeczno-gospodarczym, wyrażony w art. 95 § 2 dekretu 

o prawie rzeczowym, obowiązywał również przy dziale spadku. Dekret z dnia 8 listopada 1946 

r. o postępowaniu spadkowym (Dz.U. Nr 63, poz. 346) zapowiadał wydanie osobnej ustawy 

zawierającej “szczególne przepisy co do podziału nieruchomości ziemskich”. Art. 147 § 1 i art. 

152 § 3 tego dekretu uzależniał dopuszczalność podziału nieruchomości od jego zgodności z 

interesem społeczno-gospodarczym, zaś art. 162 § 1 i 2 określały, któremu ze spadkobierców 

należy przyznać nieruchomość, jeżeli jej podział w naturze jest niedopuszczalny prawnie albo 

niepożądany ze względów społeczno-gospodarczych. Podczas obowiązywania tych przepisów 

zostały wydane wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej (uchwała SN z 22 

lutego 1960 r., 1Co 34/59, OSN CK 2/1960/31). Wychodząc z założenia, że interes państwa 

ludowego, polegający na zwiększeniu produkcji rolnej, wymaga przeciwdziałania 

rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, Sąd Najwyższy określił w nich minimalny obszar, który 

powinien być przestrzegany przy dziale spadku oraz zalecił przyznanie gospodarstwa rolnego 

temu ze spadkobierców, który gwarantuje należytą produkcyjność tego gospodarstwa.  

W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej, działającej od jesieni 1956 r., rozważano także 

problem uregulowania dziedziczenia gospodarstw rolnych. W projekcie z 1961 r. 

zaproponowano przepisy szczególne dotyczące działu spadku obejmującego gospodarstwo 

rolne. Z niewielkimi modyfikacjami postanowienia te przeniesiono do projektu kc z 1962 roku.  

W tym czasie zapadły jednak odmienne decyzje polityczne (XII Plenum KC PZPR). 

Wskutek tych decyzji została opracowana, poza Komisją Kodyfikacyjną, ustawa z 29 czerwca 

1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych. Ustawa ta weszła w życie 5 lipca 1963 

r. Uregulowania zawarte w tej ustawie miały przyczynić się do realizacji tzw. pegeeryzacji, a 

zatem umożliwić przechodzenie ziemi na własność państwa w wyniku działania przepisów 

prawa spadkowego (zob. System prawa cywilnego. Prawo spadkowe, Tom IV, red. J. St. 

Piątowski, Ossolineum 1986, s. 31 i 32, także np. A. Lichorowicz, Nowy etap rozwoju polskiego 

modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych, PiP 1991, z. 11, s. 39, J.St. Piątowski, B. 

Kordasiewicz, Dziedziczenie gospodarstw rolnych de lege ferenda, PiP 1981, z. 8, s. 59). 

Ustawa ta uzależniła samo dziedziczenie od szczegółowo (a nawet kazuistycznie) określonych 

przesłanek dotyczących spadkobiercy (art. 5 ustawy z 1963 r.). Spadkobierca, który nie spełniał 

tych przesłanek, nie dziedziczył gospodarstwa rolnego, chociaż był powołany do spadku na 

podstawie przepisów ogólnych obowiązującego wówczas prawa spadkowego z 1946 r. 

Spełnienie określonych przesłanek było także warunkiem otrzymania gospodarstwa rolnego w 

wyniku działu spadku (art. 7 ustawy z 1963 r.). W razie braku spadkobierców mogących 

dziedziczyć gospodarstwo rolne, przypadało ono państwu jako spadkobiercy ustawowemu (art. 

6 ustawy). Rygoryzm tych przepisów „nie był podyktowany troską ustawodawcy o ochronę 
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żywotności gospodarstw rolnych, lecz motywami politycznymi” (A. Lichorowicz, Nowy 

etap..., s. 39).  

Uwzględniając wniosek rządu, Sejm postanowił włączyć rozwiązania przyjęte w 

ustawie z 1963 r. do kodeksu cywilnego (J. Wasilkowski, Uchwalenie kodeksu cywilnego, NP 

1964, nr 6, s. 567). Przepisy ustawy z 1963 r. zostały włączone do kc w postaci złagodzonej i z 

punktu widzenia techniki legislacyjnej znacznie poprawionej. Zostały one zamieszczone w 

tytule X księgi IV kc, oznaczonym jako „Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych”. Oznaczenie to jest mylące – tytuł ten obejmuje przepisy dotyczące nie tylko 

dziedziczenia, ale i innych problemów prawa spadkowego, dotyczących gospodarstw rolnych i 

wkładów w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Modyfikacje regulacji przyjętej w 

przepisach ustawy z 1963 r. dotyczyły wypadków, gdy spadkobiercy ustawowi powołani w 

najbliższej kolejności nie mogli z ustawy dziedziczyć gospodarstwa rolnego z powodu 

niespełnienia wymaganych przesłanek. W takich wypadkach dziedziczyć mogli spadkobiercy 

powołani w dalszej kolejności, o ile spełniali odrębnie określone, z reguły surowsze przesłanki 

(art. 1060 § 2 i art. 1062 § 2 kc, zob. także art. 1061 kc). Z drugiej strony ograniczono krąg 

spadkobierców powołanych do dziedziczenia z ustawy gospodarstwa rolnego wyłączając z tego 

kręgu zstępnych spadkodawcy dalszych niż jego wnuki (art. 1060 § 1 kc) i zstępnych 

rodzeństwa (art. 1062 § 3 kc) – co zwiększało możliwości dziedziczenia przez Państwo. Poza 

tym w kodeksie cywilnym dodano przepisy szczególne o dziedziczeniu wkładów gruntowych 

w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych (art. 1086-1088 kc).  

Sąd Najwyższy był świadom, że przewidziane w tych przepisach unormowanie 

pozostaje „oczywiście w związku z przebudową ustroju rolnego wsi w krajach należących do 

obozu socjalistycznego” i podkreślał, iż „nie ulega wątpliwości, że polskie przepisy szczególne 

o dziedziczeniu gospodarstw rolnych należą do kategorii norm zmierzających do 

socjalistycznej przebudowy ustroju rolnego, a co za tym idzie – ugruntowania ustroju 

społeczno-gospodarczego, właściwego celom i zadaniom Państwa Ludowego” (wyrok SN z 28 

maja 1969 r., III CZP 23/69, OSN 1970, z. 1, poz. 3).  

Kolejne nowelizacje kc, dokonywane po kolejnych „zakrętach politycznych” historii 

PRL, przynosiły stopniową liberalizację zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych.  

Ustawa zmieniająca z 1971 r. zmodyfikowała niektóre przesłanki dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego przez dzieci (art. 1059 § 1 pkt 1 kc w brzmieniu ustalonym ustawą 

zmieniającą z 1971 r.), wnuki (art. 1060 § 2 kc w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 

1971 r.) oraz rodzeństwo spadkodawcy (art. 1062 § 2 kc w brzmieniu ustalonym ustawą 

zmieniającą z 1971 r.). Ponadto rozszerzyła krąg osób powołanych z ustawy do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego poprzez zaliczenie do niego dzieci rodzeństwa spadkodawcy (art. 1062 
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§ 3 kc). Ustawa zmieniająca z 1971 r., odmiennie niż kc w brzmieniu pierwotnym, dopuściła 

także możliwość przyznania gospodarstwa rolnego spadkobiercy trwale niezdolnemu do pracy, 

który może je prowadzić przy pomocy osoby bliskiej (art. 1063 § 3 kc w wersji ustalonej ustawą 

zmieniającą z 1971 r.). W pewnym stopniu powodowało to ograniczenie możliwości 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez państwo (System..., s. 35).  

Istotne zmiany przyniosła ustawa zmieniająca z 1982 r. Po pierwsze ustawodawca 

dopuścił do dziedziczenia gospodarstwa rolnego wszystkie osoby należące według zasad 

ogólnych do kręgu spadkobierców ustawowych, o ile spełniają wymagane warunki (art. 1059, 

1060, 1062 kc w wersji ustalonej ustawą zmieniającą z 1982 r.). Po drugie przesłanki 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego określono w sposób ogólny, rezygnując z dotychczasowej 

kazuistyki, w zasadzie jednolicie dla wszystkich spadkobierców. Poza tym ustawa zmieniająca 

z 1982 r. zerwała z dążeniem do nacjonalizacji gospodarki rolnej. Otóż zgodnie z art. 1063 kc 

w wersji ustalonej ustawą zmieniającą z 1982 r., jeżeli żaden ze spadkobierców ustawowych 

nie odpowiada warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli 

uprawnionymi do dziedziczenia są wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku są trwale 

niezdolne do pracy, wówczas gospodarstwo rolne dziedziczą spadkobiercy na zasadach 

ogólnych.  

Nowelizacja kc dokonana ustawą zmieniającą z 1990 r. jeszcze bardziej złagodziła 

rygoryzm porządku dziedziczenia gospodarstw rolnych. Ustawa zmieniająca z 1990 r. między 

innymi, przez uchylenie art. 1071-1073 kc w brzmieniu dotychczas obwiązującym (art. 1 pkt 

121 ustawy zmieniającej z 1990 r.), zniosła wymóg spełnienia określonych warunków 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego także na etapie działu spadku (zob. A. Lichorowicz, Nowy 

etap..., s. 40). Poza tym ograniczyła zastosowanie przepisów szczególnych o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych tylko do tych gospodarstw, które obejmują grunty rolne o powierzchni 

przekraczającej 1 ha (art. 1058 kc w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 1990 r.). 

Ustawa zmieniająca z 1990 r. uchyliła przepisy dotyczące ograniczeń w zakresie dziedziczenia 

testamentowego gospodarstw rolnych (art. 1 pkt 117 ustawy zmieniającej z 1990 r.) oraz 

przepisy zawierające normy ogólne odnoszące się do przenoszenia własności nieruchomości 

rolnych inter vivos (art. 1 pkt 29 ustawy zmieniającej z 1990 r.). Jak zgodnie stwierdza się w 

literaturze prawniczej nowelizacja ta uwidoczniła brak spójności charakteryzujący aktualną 

regulację problematyki obrotu nieruchomościami rolnymi (zob. np. A. Lichorowicz, Uwagi w 

kwestii reformy aktualnego modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych [w:] Prace z prawa 

prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Jana Pietrzykowskiego, Warszawa 2000, s. 

149 i 151; O nowy kształt obrotu nieruchomościami rolnymi w kodeksie cywilnym, Rejent 1997, 
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nr 6, s. 47 i 48; E. Skowrońska, Kilka uwag o nowelizacji prawa spadkowego, Palestra 1991, z. 

1-2, s. 18 i 19).  

Podsumowując należy zauważyć, że mimo licznych zmian ustawodawca nie 

zrezygnował z odrębnego (szczególnego) uregulowania problematyki prawa spadkowego co do 

spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej. W dotyczących takich spadków przepisach zachowano stosowanie 

kryteriów pozbawiających niektórych spadkobierców ustawowych możliwości nabycia 

spadkowego gospodarstwa rolnego (lub wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej) nie tylko na etapie działu spadku, ale już na etapie powołania do dziedziczenia. 

Wprawdzie przepisy te nie zacieśniają kręgu krewnych spadkodawcy dziedziczących z ustawy 

spadkowe gospodarstwo rolne, ale wskutek obowiązywania regulacji przewidzianej w art. 

1059, 1060 i 1062 kc (a także art. 1087 kc) krąg spadkobierców ustawowych dochodzących do 

dziedziczenia tego gospodarstwa może różnić się od kręgu spadkobierców dziedziczących na 

podstawie ogólnych przepisów o dziedziczeniu ustawowym „cały” spadek. Nie każdy bowiem 

spadkobierca powołany w konkretnej sytuacji do dziedziczenia ustawowego może nabyć 

wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne (lub wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej).  

2. Równolegle z ewolucją przepisów szczególnych, dotyczących spadku obejmującego 

gospodarstwo rolne (lub wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej), zmianom 

podlegały także towarzyszące im przepisy określające czasowy zakres ich zastosowania.  

Ustawa z 1963 r. weszła w życie 5 lipca 1963 r. Przepisom tej ustawy w szerokim 

zakresie nadana została moc wsteczna. Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy jej przepisy stosuje 

się także do spadków otwartych przed tym dniem, o ile dalsze przepisy nie stanowią inaczej 

(art. 24 ust. 2-8).  

Kodeks cywilny wszedł w życie 1 stycznia 1965 r., ale art. 1058-1088 (przepisy 

szczególne dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych, w tym także wkładów gruntowych 

w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych) weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 18 maja 

1964 r. (art. I pwkc). Przepisom art. 1058-1088 nadano moc wsteczną (w zakresie oznaczonym 

przez art. LV – art. LXIII pwkc).  

Zgodnie z art. LV 1 pwkc do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku 

otwartego przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy tego kodeksu, 

o ile dalsze artykuły pwkc nie stanowią inaczej. Sytuacje wyłączone z zasięgu wstecznego 

działania przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych określone zostały w 

art. LVI i LVII pwkc. Natomiast, jeżeli spadek otworzył się po 4 lipca 1963 r., przepisy kc (w 
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tym przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych) stosuje się bez żadnych 

modyfikacji (art. LI pwkc).  

W związku z nadaniem mocy wstecznej przepisom szczególnym o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych, w art. LVIII pwkc pozbawiono mocy prawomocne postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku w stosunku do wchodzącego w skład spadku gospodarstwa 

rolnego (z wyjątkiem sytuacji, gdy spadkobierca zmarł przed wejściem w życie tych przepisów) 

oraz nakazano dostosowanie ich treści do nowych przepisów.  

Dodać można, że praktyka sądowa, nawiązując do niezgodnego z przepisami 

ustawowymi postanowienia instrukcji o obrocie prawnym z zagranicą, wprowadzonej 

zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 10 grudnia 1966 r. i z 25 stycznia 1970 r., rozciągnęła 

stosowanie przepisów szczególnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych także na spadki po 

obywatelach obcych.  

Również nowelizacji przepisów kc o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, dokonanej 

ustawą zmieniającą z 1971 r., nadana została moc wsteczna. Ustawa zmieniająca weszła w 

życie z dniem ogłoszenia, tj. 4 listopada 1971 r. Jednakże przepisy kc stosuje się do 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed dniem wejścia w 

życie ustawy zmieniającej z 1971 r. w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że przed tym dniem 

nastąpił już dział spadku (art. 2 1 ustawy zmieniającej z 1971 r.), zaś co do spadków otwartych 

przed 5 lipca 1963 r. uwzględnia się także modyfikacje wynikające z przepisów 

wprowadzających kc.  

Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy zmieniającej z 1982 r., przepisy kc w brzmieniu zmienionym 

tą ustawą stosuje się do spadków otwartych od dnia jej wejścia w życie, tj. 6 kwietnia 1982 r. 

(jako dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej). Ustawodawca przyjął tym razem regulację zgodną 

z ogólną normą prawa międzyczasowego miarodajną dla spraw spadkowych, wyrażoną w art. 

LI pwkc. Norma ta przewiduje jako zasadę stosowanie prawa obowiązującego w chwili śmierci 

spadkodawcy.  

Ustawa zmieniająca z 1990 r. weszła w życie 1 października 1990 r. Zgodnie z art. 14 

ust. 1 tej ustawy przepisy kc w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się do spadków otwartych 

od dnia wejścia w życie tej ustawy. Do działu spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub 

wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej stosuje się przepisy obowiązujące w 

dacie tych zdarzeń (art. 14 ust. 2 ustawy zmieniającej z 1990 r.).  

W konsekwencji omówionych zmian przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych są 

obecnie stosowane w kilku różnych wersjach, w zależności od tego, kiedy nastąpiło otwarcie 

spadku. I tak przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych:  
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– w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 1971 r. mają zastosowanie do spadków 

otwartych przed 4 listopada 1971 r., chyba, że przed tym dniem nastąpił już dział spadku (z 

uwzględnieniem modyfikacji zawartych w art. LVI i nast. pwkc), a także do spadków otwartych 

między 4 listopada 1971 r. a 5 kwietnia 1982 roku,  

– w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 1982 r. mają zastosowanie do spadków 

otwartych między 6 kwietnia 1982 r. a 30 września 1990 roku,  

– w brzmieniu ustalonym ustawą zmieniającą z 1990 r. mają zastosowanie do spadków 

otwartych po dniu 30 września 1990 roku.  

3. Pytania prawne, przedstawione przez Sąd Rejonowy w Olsztynie i Sąd Rejonowy w 

Kedzierzynie-Koźlu, dotyczą przepisów mających zastosowanie w rozpatrywanych przez te 

sądy sprawach o stwierdzenie nabycia spadku. Chodzi tu o brzmienie, które przepisy te 

otrzymały na podstawie ustawy zmieniającej z 1971 r. Jak wskazano wyżej – nowelizacje 

dokonane w latach 1982 i 1990 spowodowały zmiany tekstu tych przepisów przy zachowaniu 

wcześniejszej numeracji. Wywołuje to konieczność rozstrzygnięcia, czy treści wyrażone w 

dawnych tekstach tych przepisów mogą być przedmiotem kontroli zgodności z konstytucją, 

skoro zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w sytuacji, gdy akt 

normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc obowiązującą przed wydaniem 

orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, postępowanie podlega umorzeniu. Problem 

sprowadza się do tego, czy zakwestionowane przepisy mogą być zaliczone do przepisów 

mających „moc obowiązującą” w dniu wydania niniejszego wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego.  

W tej kwestii Trybunał Konstytucyjny, orzekając w pełnym składzie podtrzymuje 

stanowisko wyrażone w licznych wcześniejszych orzeczeniach, zgodnie z którym przepis 

obowiązuje w systemie prawa, dopóki na jego podstawie są lub mogą być podejmowane 

indywidualne akty stosowania prawa, zaś utrata mocy obowiązującej jako przesłanka 

umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym następuje dopiero wówczas, gdy 

przepis ten nie może być stosowany do jakiejkolwiek sytuacji faktycznej.  

Badając, czy uchylony przepis może być nadal stosowany i tym samym zachowuje moc 

obowiązującą, należy kierować się treścią miarodajnej normy międzyczasowej 

(intertemporalnej). Normy takie – rozgraniczające czasowy zakres stosowania kolejno 

obowiązujących przepisów przez wskazanie, który z nich należy stosować w danej sytuacji – z 

reguły zawarte są w przepisach przechodnich (przejściowych i dostosowujących), 

towarzyszących przepisom uchylającym przepisy wcześniejsze. Normę taką uwzględnić należy 

także wtedy, gdy nowy przepis zmienia w całości lub części tekst przepisu wcześniejszego, 

powodując w ten sposób nadanie odmiennej treści wyrażonej w nim normie prawnej.  



34 
 

Biorąc pod uwagę treść norm międzyczasowych, miarodajnych dla spraw 

uregulowanych przez przepisy kwestionowane w rozpatrywanych pytaniach prawnych, należy 

przyjąć, iż podstawę rozstrzygnięcia spraw o stwierdzenie nabycia spadku, w toku których 

przedstawione zostały te pytania prawne, stanowią przepisy obowiązujące w dniu otwarcia 

spadku, czyli w dniu śmierci spadkodawcy. Z tego względu należy przyjąć, że przepisy te nie 

utraciły mocy obowiązującej w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym. Treść, jaką przepisy te miały w chwili otwarcia spadku, jest czynnikiem 

determinującym treść rozstrzygnięć zawartych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku 

także w sytuacji, gdy postanowienie to zostaje wydane po dokonanej przez ustawodawcę 

zmianie stanu prawnego. Wobec tego nie zachodzi okoliczność uzasadniająca umorzenie 

postępowania wszczętego wskutek przedstawienia dotyczącego ich pytania prawnego.  

4. Powyższe ustalenie nie przesądza jednak rozstrzygnięcia dalszej kwestii, aktualnej co 

do kwestionowanych przepisów zarówno w brzmieniu nadanym im przez ustawę zmieniającą 

z 1971 r., jak w obecnie obowiązującym brzmieniu nadanym im przez ustawę zmieniającą z 

1990 r. Kwestia ta związana jest z tym, że zaskarżone przepisy wywarły już przewidziany w 

ich treści skutek materialnoprawny, polegający na nabyciu spadku przez wskazanych w tych 

przepisach spadkobierców. Stosowanie tych przepisów w toczących się obecnie 

postępowaniach w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku polega na tym, że stanowią one 

podstawę stwierdzenia skutków prawnych, które na ich podstawie nastąpiły w określonym 

momencie poprzedzającym wydanie orzeczenia. Skutek ten nastąpił także co do spadków 

otwartych przed dniem wejścia w życie obowiązującej obecnie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej (tj. przed 17 października 1997 r.). Powstaje w związku z tym pytanie, czy przepisy, 

które zgodnie ze swą treścią wywołały przewidziany w nich skutek prawny, mogą być oceniane 

z punktu widzenia zgodności z konstytucją, która nie obowiązywała w dacie nastąpienia tego 

skutku prawnego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego dokonanie takiej oceny jest 

dopuszczalne, skoro przepisy, którym zarzuca się niezgodność z konstytucją, mogą również w 

okresie jej obowiązywania być stosowane przez powołane do tego organy, a w szczególności 

mogą stanowić podstawę prawną orzeczeń sądowych.  

Na tym tle powstaje kolejny problem dotyczący tego, czy stwierdzenie przez Trybunał 

Konstytucyjny niezgodności kwestionowanych przepisów z konstytucją może powodować 

uchylenie wywołanych przez te przepisy skutków materialnoprawnych. Rozstrzygnięcie tego 

problemu ma praktyczne znaczenie tylko w razie stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny 

niezgodności kwestionowanego przepisu z konstytucją, zatem jest ono celowe dopiero po 

dokonaniu oceny zgodności z konstytucją wszystkich kwestionowanych w niniejszej sprawie 

przepisów.  
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Przedstawione założenia stanowią punkt wyjścia dla dokonania oceny zgodności 

kwestionowanych przepisów ze wskazanymi we wniosku i w pytaniach prawnych przepisami 

konstytucji.  

5. Dokonanie takiej oceny powinno być poprzedzone wykładnią dotyczących prawa 

dziedziczenia przepisów konstytucji i rozważeniem w ich świetle dopuszczalności 

szczególnego reżimu prawnego dziedziczenia niektórych przedmiotów.  

Prawa dziedziczenia dotyczy kilka przepisów rangi konstytucyjnej, które odnoszą się 

do różnych jego aspektów.  

Art. 64 ust. 1 konstytucji, zamieszczony w rozdziale II normującym „Wolności, prawa 

i obowiązki człowieka i obywatela”, potwierdza przysługujące każdemu „prawo 

dziedziczenia”, łącząc to z poręczeniem „prawa do własności” i „innych praw majątkowych”. 

Ustęp 2 tego przepisu ustanawia zasadę równej dla wszystkich ochrony prawnej własności, 

innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia. Prawo dziedziczenia należy więc 

niewątpliwie do konstytucyjnych praw podmiotowych o charakterze powszechnym. Z kolei art. 

21 ust. 1 konstytucji – zamieszczony w rozdziale I, zatytułowanym „Rzeczpospolita” i 

zawierającym przepisy wyrażające podstawowe zasady ustrojowe – stwierdza, że 

„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia”. Przepis ten wyraźnie 

nawiązuje do poprzedzającego go art. 20, który uznaje własność prywatną za jeden z „filarów”, 

na których opiera się społeczna gospodarka rynkowa, stanowiąca podstawę ustroju 

gospodarczego RP.  

Nazwa „prawo dziedziczenia” pojawia się w przepisach konstytucyjnych zawsze w 

zestawieniu z własnością (prawem własności, prawem do własności). W konstytucji występują 

przepisy, które mówiąc o własności nie mówią o dziedziczeniu (art. 165 ust. 1 zd. 2 

konstytucji), ale nie ma takiego przepisu, który mówiąc o dziedziczeniu, nie mówiłby 

jednocześnie o własności. Spostrzeżenie to dowodzi ścisłego związku łączącego dziedziczenie 

z własnością.  

Art. 64 ust. 1 konstytucji, odczytywany w kontekście innych przepisów mówiących o 

dziedziczeniu (art. 64 ust. 2 i art. 21 ust. 1 konstytucji), stanowi podstawę publicznego prawa 

podmiotowego, którego treścią jest gwarantowana konstytucyjnie wolność nabywania mienia, 

jego zachowania oraz dysponowania nim. Dysponowanie mieniem obejmuje w szczególności 

zbywanie go (w całości lub w części) w drodze dokonywania przez uprawnionego czynności 

inter vivos i mortis causa. Wyliczenie w art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji nie tylko własności, ale i 

innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia zmierza do podkreślenia szerokiego 

zakresu gwarantowanego przez ten przepis prawa konstytucyjnego – przez wymienienie tych 

jego elementów, które zdaniem twórców konstytucji zasługują na uwydatnienie. Oparte na tym 
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przepisie konstytucyjne prawo podmiotowe należy do tych, których realizacja zakłada 

obowiązywanie regulacji ustawowej, dotyczącej nie tylko jego ewentualnych ograniczeń (o 

czym mówi odnoszący się do ogółu praw i wolności art. 31 ust. 3 konstytucji oraz dotyczący 

własności art. 64 ust. 3 konstytucji), ale także – a nawet przede wszystkim – jego treści (por. 

art. 14 ust. 1 zd. 2 niemieckiej Ustawy Zasadniczej). Zestawienie art. 64 ust. 1 i 2 z jednej strony 

i art. 21 ust. 1 z drugiej strony uzasadnia wniosek, że konstytucja wyłącza możliwość 

pozbawienia własności, będącej najpełniejszym z praw majątkowych, cechy dziedziczności. 

Natomiast inne niż własność prawa majątkowe mogą, ale nie muszą, być ukształtowane jako 

prawa dziedziczne, a więc nie gasnące w chwili śmierci osoby fizycznej będącej podmiotem 

danego prawa. Sformułowanie art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji nie może być podstawą tezy, jakoby 

prawo dziedziczenia nie było prawem o charakterze majątkowym.  

Użyty w wymienionych przepisach konstytucji zwrot „prawo dziedziczenia” nie ma 

odpowiednika w przepisach polskiego kodeksu cywilnego, który obywa się bez tej konstrukcji 

(charakterystyczne jest zastąpienie nazwy „stwierdzenie praw do spadku”, która występowała 

w dekrecie o prawie spadkowym z 1946 r., nazwą „stwierdzenie nabycia spadku” w kc). W 

wypowiedziach doktryny używany jest on sporadycznie dla skrótowego oznaczenia uprawnień 

przysługujących w stosunku do przedmiotów wchodzących w skład spadku. Tak więc „prawo 

dziedziczenia” jest autonomicznym pojęciem prawa konstytucyjnego. Warto przypomnieć, że 

o prawie tym nie wspominały przepisy polskich konstytucji okresu międzywojennego. Nazwa 

„prawo dziedziczenia” jako część zwrotu „własność i prawo dziedziczenia” pojawiła się 

dopiero w przepisach Konstytucji z 1952 r. (art. 12 i 13). Wcześniejsza o kilka lat deklaracja 

Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 r. zaliczała do podstawowych praw i wolności 

„nietykalność mienia obywateli”. Także akty prawa międzynarodowego z reguły mówią tylko 

o własności (np. art. 17 Powszechnej Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. mówi o 

przysługującym każdej osobie „prawie do własności”) lub o mieniu (art. 1 Protokołu nr 1 do 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności). Można jednak wskazać i 

takie akty międzynarodowe, które odrębnie mówią o prawie do dziedziczenia (np. art. 5 

Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 

r.).  

Pojęcie dziedziczenia na tle zestawionych wyżej przepisów konstytucji powinno być 

rozumiane w znaczeniu szerszym od przyjętego w przepisach księgi czwartej obowiązującego 

obecnie kc, gdzie oznacza ono określony sposób przejścia praw i obowiązków majątkowych 

przysługujących osobie fizycznej do chwili jej śmierci na inną osobę lub osoby. W 

szczególności użycie tego terminu w konstytucji nie oznacza, że konstytucja nakazuje przyjęcie 

w przepisach ustawowych konstrukcji spadku rozumianego jako ogół praw i obowiązków 
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majątkowych stanowiących przedmiot dziedziczenia. Konstytucja nie wypowiada się także na 

temat mechanizmu wstąpienia następców prawnych zmarłej osoby fizycznej w prawa i 

obowiązki, które przysługiwały jej do chwili śmierci.  

Z punktu widzenia art. 20 i art. 21 konstytucji prawo dziedziczenia stanowi przede 

wszystkim gwarancję dla pozostawania własności w rękach prywatnych. Z przepisów tych, 

wraz z art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji, wynika adresowany do ustawodawcy nakaz objęcia 

regulacją ustawową określonej sfery zagadnień powstających w związku ze śmiercią osoby 

fizycznej. Dziedziczenie stanowi utrwalenie prawa własności w sensie instytucjonalnym. 

Polega to na tym, że prawo własności przysługujące osobie fizycznej nie może wygasać w 

chwili jej śmierci, ale winno trwać nadal, co zakłada jego przejście na inną osobę lub osoby. 

Konstytucyjna gwarancja prawa dziedziczenia ma przede wszystkim znaczenie „negatywne”, 

tj. uzasadnia zakaz arbitralnego przejmowania przez państwo (inne podmioty prawa 

publicznego) własności osób zmarłych. Inaczej mówiąc, ustawodawca nie ma możliwości 

wprowadzenia „ukrytego” wywłaszczenia poprzez pozbawianie składników majątkowych osób 

zmarłych statusu własności prywatnej. Prawo dziedziczenia czyni własność prywatną 

instytucją trwałą, nieograniczoną czasowo, niezależną od okresu życia osoby, której w danej 

chwili uprawnienia właścicielskie przysługują. Z uwagi na omówioną poniżej funkcję 

porządkową instytucji dziedziczenia przejście własności osoby zmarłej na rzecz Skarbu 

Państwa lub innego podmiotu publicznego nie jest kategorycznie wykluczone, ale może ono 

wejść w grę dopiero wówczas, gdy nie jest możliwe ustalenie osób fizycznych, których 

następstwo prawne po zmarłym jest bardziej uzasadnione bliskością stosunku łączącego te 

osoby ze spadkodawcą.  

Związek łączący w świetle omówionych przepisów konstytucji kategorie własności i 

dziedziczenia uzasadnia obowiązywanie nakazu uwzględniania woli właściciela jako 

podstawowego czynnika rozstrzygającego o tym, komu mają w razie jego śmierci przypaść 

przedmioty tworzące jego majątek (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 lutego 1999 r., K. 

23/98, OTK ZU Nr 2/1999, poz. 25, s. 167). Na ustawodawcy spoczywa zatem obowiązek 

zapewnienia osobom fizycznym odpowiednich instrumentów prawnych umożliwiających im 

uregulowanie tych spraw. Ten aspekt własności określić można jako swobodę (wolność) 

testowania, pamiętając jednak, że konstytucja nie przesądza, czy wola właściciela ma 

skrystalizować się w postaci testamentu czy też w postaci innego typu czynności prawnej na 

wypadek śmierci.  

Z uwagi na fakt, iż nie wszystkie osoby fizyczne są w stanie rozrządzić swym majątkiem 

na wypadek śmierci i że, jak dowodzi doświadczenie życiowe, nie wszystkie to czynią, 

ustawodawca powinien wprowadzić regulację subsydiarną w stosunku do dziedziczenia 
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opartego na woli spadkodawcy i pozwalającą jednoznacznie ustalić w konkretnym przypadku 

krąg spadkobierców. Sama konstytucja, choć wyznacza ustawodawcy pewne dyrektywy co do 

regulacji dziedziczenia ustawowego, nie formułuje ścisłych i jednoznacznych norm, 

pozwalających na określenie kręgu, kolejności powołania do spadku i wysokości udziałów 

spadkobierców ustawowych. Należy jednak podkreślić, że wybór przez ustawodawcę 

określonego modelu dziedziczenia (np. sukcesja uniwersalna albo odrębne dziedziczenie 

poszczególnych składników majątku, nabycie spadku już w chwili śmierci spadkodawcy albo 

dopiero w następstwie jego przyjęcia lub orzeczenia organu państwowego) winien być 

„konsekwentny”, tzn. ustawodawca nie może tworzyć przepisów wyjątkowych, naruszających 

zasadę równości (równej ochrony) lub inne wartości konstytucyjne. Konstytucja wyznacza 

więc ramy, w których ustawodawca, regulując problematykę prawa spadkowego, ma znaczny 

zakres swobody. Powinien on respektować przede wszystkim wskazany wyżej zakaz 

„ukrytego” wywłaszczenia oraz założenie dostosowania porządku dziedziczenia do 

przypuszczalnej woli spadkodawcy, co zakłada oparcie takiej regulacji na określonym stopniu 

typowości i racjonalności postanowień spadkodawcy. Z tego punktu widzenia uzasadniać 

można zaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych najbliższych krewnych i małżonka 

spadkodawcy. Należy jednak podkreślić, że o ile w przypadku skutecznego wyrażenia przez 

osobę fizyczną jej „ostatniej woli” ustawodawca winien stworzyć mechanizmy, pozwalające ją 

zrealizować, a tylko wyjątkowo i w szczególnie uzasadnionych sytuacjach może umożliwić jej 

zakwestionowanie, to w przypadku dziedziczenia ustawowego sam ustawodawca kształtuje (w 

pewnym sensie w zastępstwie spadkodawcy) krąg osób nabywających majątek spadkowy i 

może on realizować przy tej okazji również inne – obok „odkrycia” woli osoby zmarłej – 

konstytucyjnie uzasadnione cele. Dlatego oczywiste jest, że zakres ingerencji w prawo 

dziedziczenia jest w tym przypadku szerszy, ustawodawca nie tylko bowiem chroni interesy 

spadkobierców powołanych przez osobę zmarłą, ale sam określa podstawy ich powołania do 

spadku. Dziedziczenie ustawowe, wchodzące w grę wówczas, gdy spadkodawca nie wyraził w 

odpowiedni sposób swej woli co do porządku dziedziczenia po nim, jest bowiem niemożliwe 

bez obowiązywania regulacji ustawowej. W tym przypadku ustawodawca nie tylko 

konkretyzuje sposób korzystania z praw, wynikających z konstytucyjnej gwarancji prawa 

własności, ale sam rozstrzyga o tym, komu będą przysługiwały własność i inne prawa 

majątkowe należące poprzednio do osoby zmarłej. Można powiedzieć, że w tym przypadku 

regulacja ustawowa pełni nie tylko funkcję ochrony własności prywatnej, ale winna także 

porządkować stosunki własnościowe, zapobiegając sytuacji, w której nie da się ustalić, kto 

nabył własność mienia należącego do osoby zmarłej, wobec czego stałoby się ono w istocie 

mieniem niczyim.  
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Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, zakres swobody ustawodawcy przy realizacji 

wynikającego z konstytucji nakazu uregulowania dziedziczenia ustawowego dopuszcza także 

dalej idącą niż w przypadku dziedziczenia opartego na woli spadkodawcy, ingerencję co do 

reżimu prawnego poszczególnych składników majątku osoby zmarłej. Należy bowiem 

pamiętać, że swoboda testowania obejmuje prawo decydowania nie tylko o dalszych losach 

majątku jako całości, ale także o różnym przeznaczeniu poszczególnych jego składników. Z 

tego względu ustawodawcy, działającemu w tym przypadku w pewnym sensie w zastępstwie 

spadkodawcy, nie można takiego rozwiązania całkowicie zabronić.  

Z art. 64 ust. 1 konstytucji wynika również adresowany do ustawodawcy zakaz 

pozbawiania jakiejś kategorii osób zdolności dziedziczenia, czyli możliwości nabycia 

własności i innych praw majątkowych po śmierci osoby, której przysługiwały one za życia. 

Jednakże podkreślić należy, że przepis ten gwarantuje tylko prawo dziedziczenia pojmowane 

abstrakcyjnie, a nie odniesione do dziedziczenia po konkretnej osobie fizycznej. Przepis ten 

zapewnia zatem każdemu samą możliwość stania się następcą prawnym osoby zmarłej, ale nie 

przesądzając o porządku dziedziczenia po konkretnej osobie nie gwarantuje nikomu uzyskania 

praw majątkowych w drodze dziedziczenia po określonym spadkodawcy. Przeciwne założenie 

byłoby sprzeczne z należącym do treści prawa własności uprawnieniem do rozporządzania jej 

przedmiotem, które to uprawnienie korzysta z pierwszeństwa przed realizacją roszczeń osób 

niepowołanych przez spadkodawcę do dziedziczenia. Ponadto jest oczywiste, że ochroną 

konstytucyjną objęte są prawa osób, które uzyskały status spadkobiercy po śmierci określonej 

osoby. Konstytucja chroni prawa nabyte w drodze dziedziczenia, nie przesądzając jednak, kto 

w konkretnej sytuacji prawa te nabywa. Ani przewidziana w art. 21 i 64 konstytucji gwarancja 

dziedziczenia, ani oparty na art. 18 i 71 nakaz ochrony małżeństwa, rodzicielstwa i rodziny nie 

wyrażają jednoznacznych wskazówek umożliwiających określenie kręgu osób mających 

dziedziczyć z ustawy.  

Z uwagi na to, że przedmiotem zaskarżonych w niniejszej sprawie przepisów jest 

problematyka związana z dziedziczeniem gospodarstw rolnych podkreślić należy, że 

gospodarstwo rolne może być przedmiotem szczególnej regulacji prawnospadkowej. 

Konstytucyjną odrębność gospodarstwa rolnego jako składnika majątku potwierdza art. 23 

konstytucji (zob. A. Lichorowicz, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (w świetle art. 

23 Konstytucji), Studia Iuridica Agraria 2000, T. I, s. 25-45). Przepis ten formułuje koncepcję 

gospodarstwa rodzinnego jako wytyczną dla organów władzy państwowej. Przepisy realizujące 

tę koncepcję nie mogą naruszać postanowień art. 21 konstytucji, a więc także prawa 

dziedziczenia. Oznacza to, iż rodzinny charakter określonego gospodarstwa nie uzasadnia 

wprowadzenia innego mechanizmu przejścia własności w przypadku śmierci właściciela 
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(współwłaściciela) niż dziedziczenie. Podobnie nie powinien on być interpretowany jako 

podstawa eliminowania uprawnień właściciela gospodarstwa i przymusowego tworzenia 

własnościowych wspólnot rodzinnych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie wyklucza to 

jednak, że ustawodawca – w granicach przysługującej mu swobody regulowania dziedziczenia 

– odwoła się do koncepcji rodzinnego gospodarstwa rolnego jako wartości konstytucyjnej i 

realizując ją potraktuje gospodarstwo rolne jako szczególny przedmiot dziedziczenia, a więc 

podda go w określonym zakresie pewnym odrębnym regulacjom. Art. 23 zd. 2 konstytucji 

wyraża zakaz eliminacji instytucji dziedziczenia lub wprowadzenia takich rozwiązań, które 

wykluczałyby swobodę testowania lub równą ochronę praw wszystkich spadkobierców. Nie 

wyłącza on natomiast wprowadzenia co do spadków, w którego skład wchodzi gospodarstwo 

rolne, szczególnej regulacji modyfikującej w określonych punktach ogólne przepisy prawa 

spadkowego. Modyfikacje te nie mogą być dowolne, ale służyć mają praktycznej realizacji 

wyrażonej w art. 23 zasady, zgodnie z którą gospodarstwo rodzinne jest podstawą ustroju 

rolnego państwa. Oczywiste przy tym jest, że gospodarstwo rodzinne nie jest celem samym w 

sobie. Z wymienionego przepisu konstytucji wynika, że powinno ono stanowić efektywną 

formę gospodarowania, pozwalającą prowadzić produkcję rolną w celu nie tylko zapewnienia 

„godziwego” utrzymania rodzinom rolniczym, ale także najpełniejszego zaspokojenia potrzeb 

społeczeństwa. Tylko bowiem tak prowadzone gospodarstwo może stanowić podstawę ustroju 

rolnego państwa. Art. 23 konstytucji daje podstawę do przyjęcia przez ustawodawcę 

uregulowań szczególnych dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych także z uwagi na 

fakt, że inne dyrektywy konstytucyjne, a zwłaszcza wynikające z nakazu ochrony prawa 

dziedziczenia, nie są w tym przypadku – jak zaznaczono – jednoznaczne. Uzasadnia to pewien 

stopień swobody ustawodawcy, który realizując wskazane wyżej minimalne wymogi ochrony 

prawa dziedziczenia może wprowadzić rozwiązania służące innym wartościom 

konstytucyjnym. Do Trybunału Konstytucyjnego należy ocena, czy normy ustawowe, 

określające sposób i zakres realizacji w takiej sytuacji kilku różnych wartości konstytucyjnych, 

pozostają w zgodzie z konstytucją.  

Poza tym zauważyć można, iż prowadzenie gospodarstwa rolnego może być traktowane 

jako szczególny rodzaj działalności gospodarczej, a samo gospodarstwo rolne uznawane być 

może za rodzaj przedsiębiorstwa. Trzeba przyjąć, iż w przypadku dziedziczenia 

przedsiębiorstw interes publiczny, o którym mowa w art. 22 konstytucji, może przemawiać za 

tym, aby w pewnych sytuacjach pozostawały one w niepodzielnym władaniu jednej tylko 

osoby. Łączy się to z dyrektywą wynikającą z art. 23 konstytucji, przy założeniu, że 

gospodarstwo rolne jest szczególnym przedmiotem własności, a władze publiczne mają 

obowiązek podejmowania działań, aby jego prowadzenie było „produktywną” formą 
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gospodarowania. Dlatego, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, także art. 22 i 23 konstytucji 

dają pewną podstawę do odrębnego – choć tylko w pewnym zakresie i pod ściśle określonymi 

warunkami – uregulowania spraw spadkowych dotyczących gospodarstw rolnych. Rzecz jasna 

regulacja ta powinna być skorelowana z całokształtem regulacji dotyczącej obrotu gruntami 

rolnymi.  

Zasada równej dla wszystkich ochrony prawnej własności, innych praw majątkowych 

oraz prawa dziedziczenia, nawiązująca do ogólnej zasady równości wyrażonej w art. 32 

konstytucji, została sformułowana w art. 64 ust. 2 konstytucji. Kontekst historyczny powstania 

konstytucji wyjaśnia, że wpisanie zasady równej ochrony do przepisów normujących wolności 

i prawa człowieka i obywatela ma na celu podkreślenie niedopuszczalności różnicowania 

ochrony praw majątkowych przez przepisy przyznające państwu i podmiotom publicznym 

pozycję uprzywilejowaną w stosunku do osób fizycznych i osób prawnych prawa prywatnego. 

Zróżnicowanie regulacji środków i zakresu ochrony praw może być natomiast konsekwencją 

związania podmiotów publicznych, a w szczególności państwowych, normami 

konstytucyjnymi, które nie odnoszą się do osób prywatnych. Nakaz zapewnienia równej 

ochrony prawnej, podobnie jak wyrażona w art. 32 zasada równości, nie oznacza zatem pełnej 

identyczności sytuacji prawnej podmiotów publicznych i podmiotów prywatnych.  

Zasada wyrażona w art. 64 ust. 2 konstytucji odnosi się także do relacji między kilkoma 

osobami, dziedziczącymi po tej samej osobie zmarłej. Przy regulacji spraw spadkowych 

szczególne założenia dotyczą bowiem częstej w praktyce sytuacji dziedziczenia tego samego 

spadku przez kilka osób. W takiej sytuacji każda z nich uzyskuje obok innych osób status 

spadkobiercy dziedziczącego dany spadek w określonej części, co powoduje w konsekwencji 

nabycie współwłasności określonych rzeczy i stanie się współpodmiotem innych praw 

majątkowych. Ekonomiczny aspekt tej sytuacji uwydatnia się wówczas, gdy z określonych 

względów faktycznych (niepodzielność rzeczy) lub gospodarczych (niecelowość podziału) 

pewna rzecz lub pewien zespół praw majątkowych winien pozostawać w ręku jednej osoby, a 

więc ostatecznie własność nabywa jedna tylko osoba, zaś innym spadkobiercom przysługuje 

wyłącznie prawo do innych składników majątku lub żądania równowartości pieniężnej ich 

udziału. Aspekt formalny prawa dziedziczenia obejmuje więc nabycie określonych praw 

majątkowych przysługujących dotychczas osobie zmarłej, zaś aspekt materialny – 

przysporzenie majątkowe (także w formie pieniężnej), wynikające z wartości przedmiotów, 

wchodzących w skład spadku. Na płaszczyźnie regulacji ustawowej oba wspomniane wyżej 

aspekty prawa dziedziczenia przejawiają się w dwóch instytucjach prawa spadkowego, a 

mianowicie: nabycia spadku i działu spadku. Założenia konstytucyjne determinujące kształt 
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każdej z tych instytucji nie są jednolite, a rozważając konstytucyjność przepisów dotyczących 

nabycia spadku nie można całkowicie pomijać kwestii działu spadku.  

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego zasada równej ochrony prawa dziedziczenia nie 

oznacza równości praw spadkobierców. Zróżnicowanie wynikać może przecież z odpowiednio 

wyrażonej woli spadkodawcy. „Nierówność” spadkobierców może być wynikiem również 

innych przyczyn, w szczególności faktycznej lub prawnej niemożności zapewnienia im takich 

samych praw do wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku. Znaczenie zasady 

równej ochrony prawa dziedziczenia polega nie tylko na zapewnieniu osobom uprawnionym 

tych samych prawnych środków ochrony w sytuacji powołania do dziedziczenia kilku osób, 

równa ochrona prawa polega także na tym, iż mają one prawo do uzyskania na analogicznych 

warunkach przysporzenia majątkowego odpowiedniego do ich udziału w spadku i wartości 

majątku spadkowego. Zasada równej ochrony prawa dziedziczenia nie ma charakteru 

absolutnego i nie wyklucza możliwości ograniczenia wysokości spłat należnych od 

spadkobiercy uzyskującego gospodarstwo rolne w wyniku działu spadku, ani rozłożenia w 

czasie ich płatności, jeżeli uzasadnione jest to potrzebą ochrony rodzinnego charakteru danego 

gospodarstwa albo zapewnienia prawidłowego i racjonalnego gospodarowania. Regulacja 

ustawowa tej problematyki winna zapewniać możliwość odpowiedniego „wyważenia” w takiej 

sytuacji kolidujących ze sobą interesów i uprawnień spadkobiercy obejmującego wchodzące w 

skład spadku gospodarstwo rolne i pozostałych spadkobierców (np. przez uwzględnienie 

dotychczasowej pracy w danym gospodarstwie rolnym).  

Konkludując niniejszą część rozważań Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że równej 

ochrony praw majątkowych nie można utożsamiać z równością praw nabywanych w drodze 

dziedziczenia. Sytuacja prawna poszczególnych spadkobierców może zostać zróżnicowana na 

mocy przepisów ustawowych, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji innej wartości 

konstytucyjnej oraz zgodne z wyrażonym w art. 31 ust. 3 konstytucji zakazem ograniczeń 

nadmiernych i niekoniecznych dla realizacji celu konstytucyjnie legitymowanego.  

6. Przystępując do oceny zgodności z konstytucją przepisów zakwestionowanych we 

wniosku i w pytaniach prawnych, Trybunał Konstytucyjny uznał, że należy odrębnie 

analizować każdy z zaskarżonych przepisów, ustalając treść zawartych w nim norm prawnych 

i konfrontując ją ze wskazanym wzorcem konstytucyjnym. Nie jest bowiem uzasadnione 

założenie, że niekonstytucyjność określonych przepisów, dotyczących danej instytucji prawnej 

(w tym przypadku dziedziczenia gospodarstw rolnych), przesądza automatycznie o 

niekonstytucyjności całej instytucji, czyli wszystkich norm ją tworzących. Eliminacja z 

porządku prawnego określonych przepisów, uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za 

niezgodne z konstytucją, powodować może, że również obowiązywanie niektórych uregulowań 
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przewidzianych w innych przepisach zostanie pozbawione uzasadnienia. Jednak ocena 

celowości rozwiązań ustawowych pozostaje zasadniczo poza zakresem właściwości Trybunału 

Konstytucyjnego. Samo ustalenie, że dany przepis (norma) nie jest potrzebny w porządku 

prawnym, a nawet, że staje się taki w wyniku orzeczenia Trybunału, nie oznacza, że tym samym 

jest on (staje się) niezgodny z konstytucją. Uprawnienia Trybunału Konstytucyjnego dotyczą 

wyłącznie usuwania z porządku prawnego norm (przepisów) niezgodnych z konstytucją lub 

innym aktem normatywnym mającym wyższą pozycję w hierarchicznie zbudowanym systemie 

prawa. Kompetencji tej nie można interpretować rozszerzająco, rozciągając ją także na ocenę 

celowości określonych rozwiązań prawnych.  

Należy podkreślić, że wnioskodawca kieruje zarzut sprzeczności z konstytucją przede 

wszystkim w stosunku do niektórych zakwestionowanych przepisów, natomiast co do 

pozostałych powołuje się wyłącznie na to, że ich niezgodność z konstytucją ma charakter 

pośredni – jest konsekwencją sprzeczności z konstytucją innych przepisów. Tak więc co do 

części zakwestionowanych przepisów brak w istocie uzasadnienia tezy o ich niezgodności z 

konstytucją.  

7. Kierując się wskazanymi założeniami i dokonaną wyżej wykładnią norm 

konstytucyjnych Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 1058 kc nie narusza wskazanych 

jako wzorce kontroli przepisów konstytucji. Przepis ten formułuje normę kolizyjną, regulującą 

stosunek przepisów szczególnych, zawartych w tytule X księgi IV kc, do ogólnych przepisów 

prawa spadkowego, zamieszczonych w tytułach od I do IX tej księgi. Założeniem 

uzasadniającym obowiązywanie takiej normy kolizyjnej jest obowiązywanie norm 

merytorycznych przewidujących szczególną regulację problematyki prawnej co do spadku, w 

którego skład wchodzi gospodarstwo rolne. Obowiązywanie takiej normy należałoby przyjąć 

nawet w przypadku braku wyrażającego ją przepisu. Jak już zaznaczono, ustawodawca ma 

pewien zakres swobody, jeśli chodzi o regulację zagadnień prawa spadkowego. W ramach tej 

swobody mieści się przyjęcie założenia odrębności dotyczących gospodarstw rolnych. 

Konstytucyjne przepisy, statuujące gospodarstwo rodzinne jako podstawę ustroju rolnego 

państwa oraz wchodzące tu także w grę regulacje dotyczące działalności gospodarczej, 

otwierają możliwość dla specjalnej ingerencji ustawodawcy, kształtującego reżim prawny 

gospodarstwa rolnego także w dziedzinie prawa spadkowego. Tak więc sam art. 1058 kc nie 

pozostaje w bezpośredniej sprzeczności z konstytucją, a konkluzja ta dotyczy zarówno 

pierwotnego brzmienia tego przepisu jak i wersji ustalonej przez ustawę zmieniającą z 1990 r. 

Wersja ta ma węższy zakres przedmiotowy od wersji pierwotnej, określa bowiem minimalną 

powierzchnię gospodarstwa rolnego, a nadto mówi tylko o przepisach dotyczących 

dziedziczenia ustawowego. W tej części obecne sformułowanie art. 1058 kc jest zresztą mylące, 
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skoro niektóre dalsze zamieszczone w tym rozdziale przepisy dotyczą także problematyki 

wychodzącej poza sferę dziedziczenia ustawowego (np. zapisu i działu spadku).  

Zgodność z konstytucją samej zasady odrębnej regulacji dziedziczenia wchodzącego w 

skład spadku gospodarstwa rolnego nie przesądza oceny unormowań przewidzianych w innych 

zaskarżonych przepisach.  

8. Z tego punktu widzenia decydujące znaczenie odgrywa art. 1059 kc, w brzmieniu 

nadanym przez ustawę zmieniającą z 1990 r. określający, kto dziedziczy w braku testamentu 

gospodarstwo rolne oraz uzupełniające go art. 1060 i 1062 kc (przewidujące tzw. dziedziczenie 

zastępcze). W świetle tych przepisów krąg spadkobierców ustawowych gospodarstwa rolnego 

może być węższy od kręgu spadkobierców dziedziczących dany spadek na zasadach ogólnych, 

może on także obejmować osoby nie powołane do dziedziczenia ustawowego pozostałej części 

danego spadku. Oznacza to, że ustawodawca tworzy dwie kategorie spadkobierców 

ustawowych po osobie, która pozostawiła spadek obejmujący gospodarstwo rolne, tj. 

spadkobierców nabywających gospodarstwo rolne i spadkobierców nabywających tylko 

pozostałą część spadku. Idea taka nie jest jeszcze sama w sobie nie do pogodzenia z konstytucją, 

ale realizując ją ustawodawca winien był przede wszystkim nie naruszać zasady równej 

ochrony prawnej wszystkich spadkobierców. Jak bowiem wspomniano, tworząc porządek 

dziedziczenia ustawowego, kierować się on może różnymi dyrektywami, a założenie powołania 

do dziedziczenia członków najbliższej rodziny osoby zmarłej jest – mimo swego 

podstawowego znaczenia – tylko jedną z nich. Dlatego samo powołanie do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego innych osób niż co do reszty majątku spadkowego, zważywszy że 

powołanymi są tu również członkowie rodziny spadkodawcy, nie musi być uznane za 

naruszenie art. 64 ust. 1 i art. 21 ust. 1 konstytucji.  

Regulacja przyjęta w kwestionowanych przepisach nie spełnia jednak, i to z kilku 

przyczyn, wymagań wynikających z art. 64 ust. 2 konstytucji. Po pierwsze, widoczne na 

pierwszy rzut oka jest rażąco nierówne traktowanie spadkobierców, i to zarówno w grupie 

spadkobierców powołanych do dziedziczenia z ustawy, jak i spadkobierców ustawowych w 

stosunku do spadkobierców testamentowych. W tym drugim przypadku brak bowiem obecnie 

jakichkolwiek ograniczeń tego rodzaju, jak w art. 1059 i nast. kc w brzmieniu nadanym ustawą 

zmieniającą z 1990 r. Dowodzi to, że sam ustawodawca nie traktuje ustanowionych przez siebie 

ograniczeń jako koniecznych dla osiągnięcia założonego celu (niezależnie od tego, czy cel ten 

jest legitymowany konstytucyjnie). Dodać tu należy, że także obrót gospodarstwami rolnymi w 

drodze czynności inter vivos nie jest obecnie poddany tego rodzaju ograniczeniom. Po drugie, 

wyznaczony przez ustawodawcę krąg osób, mający charakter ograniczający w stosunku do 

kręgu spadkobierców na zasadach ogólnych, nie jest oparty na przesłankach w sposób 
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racjonalny prowadzących do celów, które byłyby zgodne z konstytucją. O ile względy 

prawidłowej gospodarki rolnej mogłyby uzasadniać dwie pierwsze kategorie (art. 1059 pkt 1 i 

2 kc w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 1990 r.), o tyle grupy trzecia i czwarta (art. 

1059 pkt 3 i 4 kc w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 1990 r.) zostały wprowadzone – 

jak można przypuszczać – wyłącznie z przyczyn socjalnych. Zwrócić należy uwagę, iż art. 1059 

wraz z art. 1060 i 1062 kc w brzmieniu obecnie obowiązującym nie prowadzą do celu, który 

miałby uzasadnienie konstytucyjne, a mianowicie do zapewnienia gospodarstwu rolnemu 

określonej wielkości, pozwalającej na właściwe i ekonomiczne „rodzinne” gospodarowanie. 

Więcej nawet – dopuszczenie do dziedziczenia ustawowego gospodarstwa rolnego wyłącznie 

osób określonych w art. 1059 pkt 3 kc może uniemożliwić osiągnięcie tego celu. Natomiast 

wyeliminowanie danego spadkobiercy ustawowego z kręgu osób dziedziczących gospodarstwo 

rolne z powodu niespełnienia żadnego z warunków określonych w art. 1059 kc wyłącza go od 

możliwości otrzymania tego gospodarstwa w wyniku działu spadku, nawet gdyby w okresie 

między otwarciem i działem spadku spełnił on warunek określony w art. 1059 pkt 1 lub 2 kc. 

Inaczej mówiąc, kwestionowane przepisy nie gwarantują ani niepodzielności gospodarstwa 

rolnego, ani objęcia go przez jedną osobę najbardziej do tego zawodowo i fachowo 

predystynowaną. Ten cel może z powodzeniem być osiągnięty na innej drodze, a mianowicie 

przez odpowiednie ukształtowanie przepisów o dziale spadku (których treść winna być 

skorelowana z przepisami o podziale nieruchomości rolnej w razie zniesienia współwłasności). 

Żaden z obowiązujących przepisów dotyczących działu spadku nie został w niniejszej sprawie 

zakwestionowany. W literaturze prawniczej zwraca się uwagę, że w razie wyeliminowania z 

porządku prawnego kwestionowanych przepisów celowe będzie dokonanie zmiany także 

przepisów regulujących dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne, zmierzającej do 

zapobieżenia nieracjonalnym podziałom gospodarstw rolnych i wzmocnienia pozycji 

spadkobierców, którzy już za życia spadkodawcy pracowali w spadkowym gospodarstwie 

rolnym. Po trzecie wreszcie, przyjęta w kwestionowanych przepisach regulacja bez 

dostatecznego uzasadnienia pozbawia równej ochrony spadkobierców dziedziczących z ustawy 

na zasadach ogólnych. Podział majątku spadkowego na gospodarstwo rolne i inne składniki już 

na etapie nabycia spadku prowadzi do nierównego traktowania pod względem majątkowym 

obu grup spadkobierców, ponieważ brak niezawodnego mechanizmu „wyrównania” korzyści 

majątkowych, płynących z dziedziczenia. Mimo obowiązywania art. 1079 kc nie jest bowiem 

wykluczone powstanie sytuacji, w której spadkobierca ustawowy nie mogący w konsekwencji 

regulacji przewidzianej w art. 1059, 1060 i 1062 kc dziedziczyć gospodarstwa rolnego zostaje 

pozbawiony jakiejkolwiek korzyści majątkowej ze spadku, nawet gdy w konkretnej sytuacji 

aktywa spadku przewyższają długi spadkowe.  
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Regulacja przyjęta w omawianych tu przepisach pozostaje zatem w sprzeczności z 

konstytucją. Dodatkowo zauważyć należy, iż nierównego traktowania spadkobierców 

dziedziczących z ustawy po właścicielu gospodarstwa rolnego nie można uzasadniać 

koniecznością posiadania kwalifikacji rolniczych dla uzyskania własności takiego 

gospodarstwa. Wymagania tego rodzaju zostały bowiem w 1990 r. generalnie zniesione, a 

kwestionowane przepisy kc są reliktem rozwiązań wprowadzonych ustawą z 1963 r. Wynika z 

tego jednoznacznie, iż ustawodawca nie uważa ograniczeń podmiotowych obowiązujących w 

dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych za realizację generalnego założenia ograniczeń 

podmiotowych dotyczących nabycia gospodarstwa rolnego. Posiadanie określonych 

kwalifikacji nie jest obecnie uznawane za konieczne przy nabyciu gospodarstwa rolnego w 

drodze czynności prawnej inter vivos (przede wszystkim umowy sprzedaży), a więc sam 

ustawodawca uznaje pośrednio, że z tego punktu widzenia obowiązywanie ograniczeń 

dotyczących nabywania gospodarstwa rolnego w trybie dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych nie jest konieczne.  

Przedstawione wyżej argumenty, przemawiające za niezgodnością z konstytucją art. 

1059 kc (a analogicznie i art. 1087 kc) w brzmieniu obecnie obowiązującym (nadanym przez 

ustawę zmieniającą z 1990 r.), w jeszcze większym stopniu odnoszą się do tego przepisu w 

brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą z 1971 r. W tym brzmieniu dotyczy on dzieci 

spadkodawcy i określa warunki, od których spełnienia uzależnione jest dziedziczenie 

gospodarstwa rolnego. W przypadku niespełnienia tych warunków przez dzieci, do 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego dochodzą ci spadkobiercy, którzy na podstawie zasad 

ogólnych dziedziczenia ustawowego powołani byliby do spadku w sytuacji, gdy dziecko 

spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (art. 1060 § 2 i art. 1062 § 2 i 3 kc w brzmieniu 

nadanym ustawą zmieniającą z 1971 r. oraz art. 1061 kc). Warunki przewidziane w art. 1059 

kc w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą z 1971 r. stosowane być powinny się także 

do małżonka oraz braci i sióstr spadkodawcy. Spadkobiercy dalsi niż wnuki spadkodawcy (art. 

1060 § 1 kc) oraz dzieci rodzeństwa spadkodawcy (art. 1062 § 3 kc w brzmieniu nadanym przez 

ustawę zmieniającą z 1971 r.) nie są powołani z ustawy do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. 

Jak z tego wynika przepis ten ustanawia jeszcze dalej idące ograniczenie kręgu spadkobierców 

gospodarstwa rolnego niż to jest obecnie, a wobec tego oznacza w praktyce „głębsze” niż 

obecnie zróżnicowanie sytuacji prawnej osób będących spadkobiercami ustawowymi na 

podstawie ogólnych przepisów prawa spadkowego.  

Decydujące znaczenie ma także to, że zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych 

dziedziczących gospodarstwo rolne powodowało rozszerzenie zakresu sytuacji, w których 
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gospodarstwo rolne dziedziczy z mocy ustawy Skarb Państwa (art. 1063 kc w brzmieniu 

obowiązującym do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej z 1982 r.).  

9. Z kolei co do art. 1063 kc w brzmieniu obecnie obowiązującym (nadanym przez 

ustawę zmieniającą z 1982 r.) zarzut sprzeczności z konstytucją nie jest uzasadniony. Przepis 

ten odsyła bowiem w sytuacji braku osób legitymowanych do objęcia gospodarstwa rolnego 

zgodnie z art. 1059, 1060 i 1062 kc do ogólnych reguł dziedziczenia. Samo to odesłanie trudno 

uznać za naruszenie wskazanych we wniosku i pytaniach prawnych przepisów konstytucji. 

Wprost przeciwnie – jest to „powrót” do niekwestionowanych we wniosku z punktu widzenia 

zgodności z konstytucją ogólnych zasad dziedziczenia. Należy tu zauważyć, iż w istocie 

pierwsza część tego przepisu stanowi sui generis ustawowe potwierdzenie normy wyrażonej w 

art. 1058, a więc w tej części nie ma on w pełni samodzielnego znaczenia normatywnego. 

Regulacja przewidziana w drugiej części tego przepisu zapobiega powstaniu sytuacji, w której 

gospodarstwo rolne nabyłyby na własność wyłącznie osoby niezdolne do pracy w chwili 

otwarcia spadku. Rozwiązanie to samo w sobie (oceniając je w tym momencie niezależnie od 

całokształtu regulacji tej problematyki) uznać należy za uzasadnione w świetle omówionych 

wyżej konstytucyjnych założeń dotyczących ustroju rolnego państwa. Doświadczenie życiowe 

dowodzi, że osoba trwale niezdolna do pracy w gospodarstwie rolnym nie jest w stanie 

prowadzić samodzielnie takie gospodarstwo, a tym samym zmuszona byłaby do korzystania z 

usług innych osób. Zatem w sytuacji, gdy właścicielami gospodarstwa rolnego stałyby się 

wyłącznie osoby trwale niezdolne do pracy, zagrożona byłaby jego efektywność.  

10. Art. 1064 kc w brzmieniu nadanym przez ustawę zmieniającą z 1990 r. Trybunał 

Konstytucyjny uznał za niezgodny z konstytucją z uwagi na włączenie do wzorca kontroli art. 

31 ust. 3 konstytucji. Zgodnie z tym, co stwierdzono wyżej, ustawodawca uprawniony był do 

ukształtowania modelu dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych. Choć w tym 

przypadku chodzi nie tyle o ograniczenie wynikającego bezpośrednio z konstytucji prawa 

podmiotowego, ale o ukształtowanie w konkretnej sytuacji zakresu tego prawa pod względem 

osobowym, to z art. 31 ust. 3 konstytucji płynie jednak pośrednio istotna dyrektywa dla 

ustawodawcy. Zgodnie z tą dyrektywą ukształtowanie określonego prawa podmiotowego, 

mającego wymiar konstytucyjny, winno być dokonane bezpośrednio w ustawie. Trybunał 

Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że nie jest dopuszczalne przekazanie do 

rozporządzenia zasadniczych elementów danej regulacji. Art. 1064 kc w brzmieniu nadanym 

ustawą zmieniającą z 1990 r. narusza tę zasadę, skoro w istocie rzeczy regulacja przewidziana 

w rozporządzeniu ma decydujące znaczenie, bez niej bowiem korzystanie z konstytucyjnie 

poręczonego prawa dziedziczenia nie jest w ogóle możliwe. Stan taki uznać należy za 
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naruszenie konstytucyjnie określonej relacji ustawa – akt podustawowy w sferze wolności i 

praw człowieka i obywatela.  

11. Art. 1066 kc nie stanowi, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, bezpośredniego 

naruszenia wskazanych w pytaniach prawnych i wniosku przepisów konstytucji. Podobnie jak 

to jest w przypadku art. 1058 kc, przepis ten nie ma samoistnego znaczenia 

materialnoprawnego, jest proceduralną konsekwencją szczególnego reżimu gospodarstw 

rolnych. Przepis ten adresowany jest do sądów, do których kompetencji należy dokonywanie 

stwierdzenia nabycia spadku. Sam nakaz odrębnego wymienienia w postanowieniu o 

stwierdzeniu nabycia spadku osób dziedziczących gospodarstwo rolne, choć uznany być może 

za niepotrzebny, gdy są to te same osoby co dziedziczące na zasadach ogólnych, nie narusza 

konstytucji. W sytuacji utraty mocy obowiązującej art. 1058 i 1059 kc będzie on naturalnie 

bezprzedmiotowy, ale kwestia celowości przepisów pozostaje poza oceną Trybunału 

Konstytucyjnego. Analogiczna ocena jest także aktualna co do pozostających poza zakresem 

niniejszej sprawy art. 670 § 2 i art. 677 § 2 i 3 kpc.  

12. Założeniem normy wyrażonej w art. 1079 kc jest obowiązywanie szczególnej 

regulacji dotyczącej dziedziczenia gospodarstw rolnych. Przepis ten odnosi się do sytuacji, w 

której nie wszystkie osoby powołane do dziedziczenia na podstawie przepisów „ogólnych” 

prawa spadkowego dziedziczą także wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne. Ma on na 

celu ochronę interesu majątkowego tych spadkobierców, która jednak może znaleźć 

zastosowanie tylko wówczas, gdy dany spadek obejmuje oprócz gospodarstwa rolnego inne 

przedmioty o porównywalnej wartości. Ale nawet wtedy zamierzony przez ustawodawcę cel 

nie mógł być zrealizowany, jeżeli na podstawie art. 1060 lub 1062 kc gospodarstwo rolne 

dziedziczy osoba nie powołana do dziedziczenia „całego” spadku. Jednakże nie oznacza to, że 

przepis ten pozostaje w sprzeczności ze wskazanymi wzorcami konstytucyjnymi.  

13. Także art. 1081 kc stanowi konsekwencję przyjętej przez ustawodawcę koncepcji 

wyodrębnienia gospodarstwa rolnego jako osobnego przedmiotu dziedziczenia. Jak wynika z 

rozważań poprzedzających, założenie to nie stanowi samo w sobie naruszenia konstytucji, a 

wobec tego oceniać należy treść poszczególnych norm prawnych, kształtujących konkretne 

rozwiązania w tej materii. Art. 1081 kc nie określając w żaden sposób, kto należy do kręgu 

spadkobierców gospodarstwa rolnego, wyraża normę prawną, w myśl której za długi spadkowe 

związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego odpowiada spadkobierca (spadkobiercy), 

któremu gospodarstwo to przypadło oraz otrzymujący od niego spłaty. Norma ta, dzieląc długi 

spadkowe na dwie grupy, chroni interes spadkobierców dziedziczących na zasadach ogólnych, 

ograniczając ich odpowiedzialność za długi spadkowe. Biorąc pod uwagę wynikające z zasady 

równej ochrony prawa dziedziczenia założenie pewnego związku zakresu odpowiedzialności 
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za długi spadkowe z osiągniętym przysporzeniem majątkowym oraz potraktowanie 

gospodarstwa rolnego jako pewnej całości gospodarczo-majątkowej, rozwiązanie prawne, 

przyjęte w art. 1081 kc, nie powinno być uznane za naruszenie konstytucji.  

14. Kolejny z zakwestionowanych przepisów – art. 1082 kc – dotyczy ustalenia kręgu 

osób uprawnionych do zachowku. Przepis ten ogranicza w stosunku do uregulowań ogólnych 

krąg tych osób, odsyłając w tej mierze do przepisów zawartych w tytule X księgi IV kc a także 

do art. 216 kc, dotyczącego wysokości spłat przysługujących współwłaścicielom gospodarstwa 

rolnego. Wprawdzie kwestia oceny instytucji zachowku z punktu widzenia zgodności z 

konstytucyjną gwarancją własności i dziedziczenia (zachowek stanowi bowiem w istocie 

ograniczenie praw spadkobierców i obdarowanych) pozostaje poza zakresem niniejszej sprawy, 

zauważyć jednak można, że instytucja ta pozostaje w związku z nakazem ochrony małżeństwa, 

rodzicielstwa i rodziny (art. 18 i 71 konstytucji). W odróżnieniu jednak od prawa dziedziczenia 

konstytucja nie ustanawia gwarancji dla samej instytucji zachowku, w szczególności nie 

nakazuje jej wprowadzenia, a więc tym bardziej nie determinuje ani jej kształtu, ani kręgu osób 

uprawnionych. Konstytucja nie rozstrzyga również, czy prawo do zachowku winno dotyczyć 

całego majątku należącego do spadkodawcy, czy też tylko niektórych składników tego majątku. 

Skoro ustawodawca może, nie naruszając konstytucji, wyłączyć pewne prawa majątkowe spod 

mechanizmu dziedziczenia i wprowadzić ich szczególną sukcesję w razie śmierci osoby 

będącej ich podmiotem, to może także modyfikować regulację zachowku. Wobec tego norma 

wynikająca z art. 1082 kc nie narusza co do zasady norm konstytucyjnych, albowiem samo 

założenie, że uprawnionym do zachowku może być tylko osoba, która byłaby powołana do 

dziedziczenia, stanowi logiczną konsekwencję przyjętego modelu regulacji spraw 

majątkowych po śmierci osoby, której dane prawa przysługują. Przyjmując, iż z art. 64 ust. 2 

w części wyrażającej ochronę innych praw majątkowych (a takim jest prawo do zachowku) 

wynika konieczność dopasowania przepisów dotyczących zachowku do przepisów o 

dziedziczeniu ustawowym, Trybunał Konstytucyjny uznał, że stwierdzenie niezgodności z 

konstytucją w zakresie opisanym w sentencji niniejszego wyroku przepisów dotyczących 

dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, do których odsyła art. 1082 kc, pozwala także 

na wyeliminowanie sprzeczności z ustawą zasadniczą w zakresie nierównej ochrony praw osób 

uprawnionych do zachowku na zasadach ogólnych i w części dotyczącej gospodarstwa rolnego. 

Wobec powyższego Trybunał Konstytucyjny nie znalazł podstaw do stwierdzenia niezgodności 

z konstytucją „samego” art. 1082 kc.  

15. Oceniając art. 1086 kc Trybunał Konstytucyjny nie dopatrzył się sprzeczności z 

konstytucją. Jej przepisy nie wykluczają, że wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej jako składnik majątku spadkowego może być traktowany w pewien szczególny 
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sposób, chociaż i nie nakazuje wprowadzenia w tym zakresie regulacji odmiennej od ogólnej. 

Uzasadnieniem dla wprowadzenia odrębności może być specjalny status samych spółdzielni, 

w szczególności uregulowanie problematyki członkostwa. Podobnie jak w przypadku 

dziedziczenia ustawowego gospodarstwa rolnego istota problemu tkwi nie we wprowadzeniu 

szczególnego reżimu, ale w określeniu samych odrębności, które uregulowane zostały w art. 

1087 kc. Stwierdzić należy, iż z analogicznych przyczyn jak art. 1059 kc, przepis ten jest 

sprzeczny z konstytucją. Przede wszystkim zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych nie 

jest połączone z mechanizmem równej ochrony ich praw na etapie podziału poszczególnych 

składników masy spadkowej. Osoby wskazane w art. 1087 kc stają się w sposób 

nieusprawiedliwiony uprzywilejowane w stosunku do innych spadkobierców.  

16. Stwierdzenie, że treść kilku z zakwestionowanych w niniejszej sprawie przepisów 

jest niezgodna z konstytucją, aktualizuje konieczność rozstrzygnięcia zasygnalizowanego już 

wcześniej problemu, czy ustalenie to może spowodować uchylenie skutków 

materialnoprawnych wywołanych przez niezgodne z konstytucją przepisy w okresie 

poprzedzającym wejście w życie niniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Rozstrzygając ten problem uwzględnić należy przyjętą w polskim prawie spadkowym 

konstrukcję nabycia spadku, której zasadnicze rysy wyznacza treść art. 924-925 kc. Zgodnie z 

tymi przepisami spadkobierca z mocy samego prawa nabywa spadek w chwili śmierci 

spadkodawcy. Od tej chwili spadkobierca jest podmiotem wchodzących w skład spadku praw 

i obowiązków majątkowych i to niezależnie od tego, czy nabył je na podstawie przepisów o 

dziedziczeniu ustawowym czy o dziedziczeniu testamentowym. Tym samym przepisy prawa 

spadkowego obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy z tą właśnie chwilą wywołują 

przewidziany w nich skutek materialnoprawny w postaci przejścia spadku na spadkobiercę, 

czyli osobę lub osoby określone zgodnie z treścią tych przepisów. Sprawa ta przedstawia się 

tak nawet wówczas, gdy zdarzenie dokonane po otwarciu spadku (np. odrzucenie spadku lub 

uznanie spadkobiercy za niegodnego) spowodowało dojście do spadku innego spadkobiercy.  

Tej przyjętej w polskim prawie regulacji towarzyszy norma międzyczasowa 

(intertemporalna), w myśl której nabycie spadku podlega prawu obowiązującemu w chwili 

śmierci spadkodawcy, bez względu na to, kiedy dochodzi do wydania orzeczenia sądowego 

stwierdzającego nabycie spadku (art. LI pwkc, a poprzednio art. XVIII dekretu z dnia 8 

października 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo spadkowe; Dz.U. Nr 60, poz. 329). 

Norma tej treści, przyjęta również w obcych systemach prawnych, stanowi konkretyzację 

konstytucyjnej zasady zakazującej wstecznego działania prawa (lex retro non agit), będącej 

istotnym elementem kultury prawnej państw cywilizowanych. Ustawodawca nie był 

wprawdzie konstytucyjnie zobligowany do ukształtowania nabycia spadku w taki sposób, jaki 
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został przyjęty w art. 924-925 kc, ale przyjęcie takiej regulacji ma znaczenie dla ograniczenia 

konstytucyjnie dopuszczalnych zmian stanu prawnego. Przyznanie dokonanej po otwarciu 

spadku zmianie stanu prawnego skuteczności w zakresie określenia kręgu spadkobierców lub 

wysokości ich udziałów w spadku prowadziłoby do naruszenia praw majątkowych nabytych 

przez osoby będące spadkobiercami zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie otwarcia 

spadku. Tymczasem prawa nabyte w drodze dziedziczenia podlegają ochronie gwarantowanej 

przez dotyczące własności i innych praw majątkowych przepisy konstytucji. Ochronę tych praw 

uzasadniają także oparte na art. 2 konstytucji zasady ochrony bezpieczeństwa prawnego i 

zaufania do prawa.  

Zasada zakazująca nadawania prawu mocy wstecznej nie ma – na co Trybunał 

Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę – charakteru bezwzględnego. Odstępstwo od niej 

jest dopuszczalne w szczególności wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji wartości 

konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji. Niemniej 

jednak zasada ta, mimo że nie została wprost wyrażona w tekście konstytucji, należy do 

fundamentalnych elementów koncepcji państwa prawnego, przyjętej w art. 2 konstytucji. 

Wyrażony w niej zakaz adresowany jest nie tylko do organów sprawujących władzę 

ustawodawczą, ale i do Trybunału Konstytucyjnego, który w roli „negatywnego ustawodawcy” 

ma kompetencję do pozbawienia całości lub części aktu normatywnego mocy obowiązującej, a 

tym samym do spowodowania zmiany stanu prawnego, której konsekwencją jest nie tylko 

zakaz stosowania przepisu uznanego za niezgodny z konstytucją, ale i możliwość ponownego 

rozpatrzenia zakończonych już spraw. Zatem orzekając w kwestii zgodności z konstytucją 

przepisów, które zostały zakwestionowane w niniejszej sprawie, Trybunał Konstytucyjny musi 

ocenić także oddziaływanie wyroku, stwierdzającego niezgodność kwestionowanych 

przepisów z konstytucją, na skutki prawne, które przed ogłoszeniem tego wyroku w Dzienniku 

Ustaw zostały ukształtowane przez wyrażone w tych przepisach normy prawne. Poddanie 

spadków otwartych przed tą datą stanowi prawnemu zmienionemu w wyniku tego wyroku 

nieuchronnie prowadziłoby do kolizji z zasadami konstytucyjnymi, chroniącymi wymienione 

wcześniej wartości, w szczególności – bezpieczeństwo prawne i zaufanie do prawa. Dlatego 

Trybunał Konstytucyjny uznał za uzasadnione zminimalizowanie oddziaływania wydanego w 

niniejszej sprawie wyroku na ukształtowane już stosunki prawne. Rozważając tę kwestię 

Trybunał Konstytucyjny wziął też pod uwagę konsekwencje praktyczne stwierdzonej 

niezgodności z konstytucją, istotne zwłaszcza w sytuacji, gdy doszło już do faktycznego objęcia 

gospodarstwa rolnego przez osobę będącą w świetle zakwestionowanych przepisów 

spadkobiercą, do wydania na ich podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo 

do działu spadku.  
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Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dowodzi, że uproszczeniem 

byłoby ujmowanie relacji między kwestionowanymi przepisami ustawowymi i mającymi 

stanowić podstawę ich oceny przepisami konstytucji tylko i wyłącznie w kategoriach całkowitej 

i jednoznacznej zgodności lub braku zgodności. Norma ustawowa może być bowiem tylko 

częściowo sprzeczna z konstytucją, zaś w części (w określonym zakresie) z nią zgodna. Może 

też zachodzić szczególna sytuacja, gdy niektóre tylko interpretacje przepisu prawnego uznane 

zostają za sprzeczne z konstytucją (wykładnia ustaw w zgodzie z konstytucją wielokrotnie 

stosowana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego).  

Trybunał Konstytucyjny przyjmował już w swym dotychczasowym orzecznictwie, że 

określony przepis może być niezgodny z konstytucją w zakresie obejmującym tylko część 

sytuacji faktycznych, do których zgodnie ze swą treścią ma zastosowanie. Zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego nie jest wykluczone stwierdzenie, iż kryterium decydującym o zakresie 

niezgodności określonego przepisu z konstytucją będzie pewien moment czasowy. 

Przykładami tego typu sytuacji, występującymi już w orzecznictwie Trybunału, są sprawy, 

gdzie doszło do naruszenia przez prawodawcę zasady lex retro non agit lub do zaniechania 

wprowadzenia odpowiedniej vacatio legis. W takiej sytuacji niekonstytucyjność nie ma 

bowiem charakteru absolutnego i nieograniczonego, ale odnosi się do pewnego wycinka czasu, 

co do którego mocą decyzji prawodawcy obowiązuje nakaz stosowania przepisów o treści 

niezgodnej z konstytucją.  

Zróżnicowanie rozstrzygnięcia w przedmiocie zgodności kwestionowanego przepisu z 

konstytucją ze względu na określony punkt czasowy, znalazło kilkakrotnie wyraz w 

orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego (np. w orzeczeniach z: 29 stycznia 1992 r., K. 15/91, 

OTK w 1992 r., cz. I, poz. 8, 30 listopada 1993 r., K. 18/92, OTK w 1993 r., cz. II, poz. 41). W 

wyroku z 5 stycznia 1998 r. (P. 2/97, OTK ZU Nr 1/1998, poz. 1) Trybunał Konstytucyjny 

wyraźnie powiązał niekonstytucyjność z elementem czasowym, stwierdzając niezgodność z 

konstytucją zakwestionowanego przepisu rozporządzenia Ministra Finansów tylko w zakresie 

„w jakim może on być stosowany do sytuacji” występującej w określonym czasie 

poprzedzającym wydanie wyroku Trybunału.  

Ustalenie zakresu czasowego niezgodności z konstytucją wymaga analizy dokonanej z 

uwzględnieniem szczególnych cech sytuacji objętych unormowaniem przewidzianym w 

przepisach uznanych za niezgodne z konstytucją. Chodzić tu może w pierwszej kolejności o 

sytuacje, w których przepisy formalnie uchylone znajdują zastosowanie na podstawie norm 

międzyczasowych (tak jak to miało miejsce w sprawie P. 2/97). Uwzględnienia wymaga poza 

tym czas, w którym zakwestionowane przepisy obowiązywały. Ma to znaczenie w sytuacji, gdy 

przedmiotem sprawy są przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie Konstytucji RP z 
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2 kwietnia 1997 r., a jeszcze w większym stopniu, gdy są to przepisy sprzed wejścia w życie 

ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL (Dz.U. Nr 75, poz. 444), która to 

nowelizacja określiła Polskę jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady 

sprawiedliwości społecznej.  

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny zdecydował się na określenie w sentencji 

wyroku zakresu czasowego, w którym kwestionowane przepisy nie mogą być wyeliminowane 

z porządku prawnego, gdyż wzgląd na inne wartości i zasady konstytucyjne przeważa nad 

argumentacją uzasadniającą niezgodność treści danego przepisu z normą konstytucyjną. 

Poszukując odpowiedniego kryterium Trybunał Konstytucyjny przyjął, że jest nim chwila 

otwarcia spadku, będąca podstawowym kryterium rozgraniczającym w świetle obowiązujących 

w prawie polskim norm międzyczasowych (intertemporalnych) czasowy zakres zastosowania 

kolejno obowiązujących norm merytorycznych prawa spadkowego. Zatem stwierdzenie przez 

Trybunał Konstytucyjny niezgodności z konstytucją art. 1059, 1060, 1062, 1064 i 1087 kc 

odnosi się tylko do spraw spadkowych dotyczących spadków otwartych po dniu ogłoszenia 

niniejszego wyroku w Dzienniku Ustaw jako po dniu jego wejścia w życie (art. 190 ust. 3 

konstytucji).  

17. Przyjęte w tym punkcie rozstrzygnięcie, które zgodnie z art. 190 ust. 1 konstytucji 

ma walor powszechnie obowiązujący, wyłącza ponowne orzekanie w sprawie zakończonej 

postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, jak też i możliwość niezastosowania 

przepisów obowiązujących w dniu otwarcia spadku, nawet jeżeli postępowanie w danej sprawie 

spadkowej będzie się toczyło po ogłoszeniu wyroku Trybunału. Należy bowiem wyraźnie 

zaznaczyć, że wobec stanowiska zajętego przez Trybunał Konstytucyjny odmowa 

zastosowania przepisów ustawowych obowiązujących w dniu otwarcia spadku, które nastąpiło 

przed ogłoszeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw, naruszałaby 

podstawowe wartości konstytucyjne, jak pewność prawa i bezpieczeństwo prawne. Z tego też 

powodu kwestionowane przepisy kc, mimo negatywnej oceny ich treści, zostały przez Trybunał 

uznane za zgodne z konstytucją. Wynika to z konfrontacji wartości konstytucyjnych 

pozostających w tym wypadku w kolizji.  

W żadnym wypadku podstawą odmowy zastosowania przez sąd przepisów ustawowych 

obowiązujących w dniu otwarcia spadku nie może być zasada bezpośredniego stosowania 

konstytucji (art. 8 ust. 2 konstytucji). Bezpośredniość stosowania konstytucji nie oznacza 

kompetencji do kontroli konstytucyjności obowiązującego ustawodawstwa przez sądy i inne 

organy powołane do stosowania prawa. Tryb tej kontroli został bardzo wyraźnie i 

jednoznacznie ukształtowany przez samą konstytucję. Art. 188 konstytucji zastrzega do 

wyłącznej kompetencji Trybunału Konstytucyjnego orzekanie w wymienionych w nim 
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sprawach bez względu na to, czy rozstrzygnięcie ma mieć charakter powszechnie 

obowiązujący, czy też ma ograniczać się tylko do indywidualnej sprawy. Domniemanie 

zgodności ustawy z konstytucją może być obalone jedynie wyrokiem Trybunału 

Konstytucyjnego, a związanie sędziego ustawą obowiązuje dopóty, dopóki ustawie tej 

przysługuje moc obowiązująca (por. wyrok SN z 25 sierpnia 1994 r., I PRN 53/94, OSNAPiUS 

1994, z. 11, poz. 179, wyrok NSA z 27 listopada 2000 r., II SA/Kr 609/98).  

Istotnym elementem modelu kontroli zgodności ustaw z konstytucją, przyjętego w 

polskiej konstytucji za wzorem innych państw europejskich, jest uregulowana w art. 193 

instytucja pytania prawnego. Regulacji opartej na art. 188 i 193 konstytucji, interpretowanych 

w świetle wyrażonej w art. 2 konstytucji zasady państwa prawnego, nie wyłącza przewidziana 

w art. 178 ust. 1 konstytucji podległość sędziów konstytucji i ustawom. Przepis ten nie 

wypowiada się bezpośrednio na temat rozstrzygania kolizji między konstytucją i ustawą, 

dopełnia on natomiast regulację przewidzianą w art. 193 konstytucji, ustanawiając powinność 

skorzystania z przyznanej w tym przepisie możliwości w każdym przypadku, gdy sąd 

orzekający dojdzie do przekonania, że norma stanowiąca podstawę orzekania jest sprzeczna z 

konstytucją. Sądy nie są także wyłączone spod wyrażonej w art. 190 ust. 1 konstytucji zasady, 

w myśl której orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego przysługuje moc powszechnie 

obowiązująca.  

18. Dokonane wyżej ustalenia co do zakresu czasowego stwierdzonej niezgodności z 

konstytucją nie odnoszą się jednakże do art. 1063 kc, który w brzmieniu obowiązującym do 6 

kwietnia 1982 r. (tekst jednolity z 1964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93, a następnie uzupełniony przez 

ustawę zmieniającą z 1971 r.) narusza zarówno art. 21 ust. 1 konstytucji (interpretowany w 

związku z art. 20 i 21 ust. 2 konstytucji), jak i art. 64 ust. 1 i 3 konstytucji w związku z jej art. 

31 ust. 3. Zgodnie z tym przepisem gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy stanowiący 

własność osoby fizycznej przypada Skarbowi Państwa, także jeżeli nie jest on powołany z 

ustawy do dziedziczenia całości spadku. Nie może budzić wątpliwości, iż celem tego przepisu 

nie było ani uporządkowanie stosunków własnościowych w rolnictwie, ani zachowanie 

gospodarstwa rolnego jako pewnej całości gospodarczej, ale przejmowanie nieruchomości 

rolnych przez państwo, a więc swego rodzaju wywłaszczenie. Zdaniem Trybunału sprzeczność 

z konstytucją jest w tym przypadku tak widoczna i jednoznaczna, iż uzasadnia to 

spowodowanie utraty mocy obowiązującej tego przepisu w pełnym zakresie. Przewidziana w 

nim regulacja dotyka bowiem samej istoty prawa dziedziczenia. Istota konstytucyjnego prawa 

podmiotowego związana jest bowiem – jak to stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 

12 stycznia 1999 r. (OTK ZU Nr 1/1999, poz. 2) – z funkcją określonego prawa lub wolności 

jednostki. Patrząc na prawo dziedziczenia z punktu widzenia zasad ustroju gospodarczego RP, 
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określonych w art. 20 konstytucji, powtórzyć należy, iż prawo to służyć ma przede wszystkim 

zachowaniu własności prywatnej. Sytuację, w której majątek pozostały po spadkodawcy 

dziedziczą osoby fizyczne, a tylko należące do spadku gospodarstwo rolne Skarb Państwa, 

uznać więc należy za rażąco sprzeczną z podstawową konstytucyjną funkcją prawa 

dziedziczenia.  

Należy tu również zaznaczyć, iż zasady ochrony praw nabytych oraz bezpieczeństwa i 

pewności prawa chronią jednostki i inne podmioty stosunków prawnych przed ingerencją 

władzy państwowej, natomiast nie dotyczą w takim samym zakresie Skarbu Państwa (państwa 

jako podmiotu stosunków prywatnoprawnych). Dziedziczenie Skarbu Państwa nie jest objęte 

konstytucyjną gwarancją prawa do dziedziczenia. Prawo to dotyczy w pierwszym rzędzie osób 

fizycznych oraz innych podmiotów prawa prywatnego. Państwo jest bowiem w tym przypadku 

podmiotem zobowiązanym do zapewnienia ochrony, a nie uprawnionym do korzystania z niej. 

Ze względów pojęciowych niemożliwe są bowiem roszczenia Skarbu Państwa wobec samego 

państwa z tytułu ochrony praw nabytych czy innych praw konstytucyjnych. Skarb Państwa to 

bowiem samo państwo, określane tylko w stosunkach prywatnoprawnych w szczególny i 

wynikający z tradycji sposób.  

Sprzeczności z konstytucją nie usunął w tym zakresie art. 15 ustawy zmieniającej z 1990 

r., który dotyczy tylko spadkobiercy, będącego samoistnym posiadaczem nieruchomości, 

wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego a także spadkobiercy, spełniającego warunki, o 

których mówi art. 1059 pkt 1 lub 2 kc w brzmieniu nadanym tą ustawą. Przepis ten obejmuje 

więc tylko część potencjalnych spadkobierców gospodarstwa rolnego. Nie usuwa więc w 

pełnym zakresie skutków niekonstytucyjnych rozwiązań.  

W ocenie Trybunału te trzy okoliczności, a więc naruszenie istoty prawa objętego 

ochroną konstytucyjną, brak konieczności ochrony praw nabytych oraz działanie ustawodawcy, 

który częściowo „odwrócił” skutki prawne wynikające z dyspozycji art. 1063 § 1 kc, 

uzasadniają szczególne potraktowanie skutków prawnych stwierdzenia niekonstytucyjności 

tego przepisu. Nawiązując do wcześniejszych rozważań Trybunał Konstytucyjny jest zdania, 

iż w tym zakresie skutki prawne niniejszego wyroku nie wymagają żadnych ograniczeń 

czasowych. Stwierdzenie w chwili obecnej, iż mimo istnienia innych spadkobierców 

gospodarstwo rolne nabył w przeszłości Skarb Państwa stanowiłoby jednoznaczne i tak 

oczywiste naruszenie zasad konstytucji, będącej najwyższym prawem Rzeczypospolitej 

Polskiej, iż w tym szczególnym przypadku uzasadnione jest odejście od omówionych wyżej 

zasad prawa spadkowego i pozbawienie kwestionowanego przepisu mocy obowiązującej także 

co do spadków otwartych w okresie przed wejściem w życie niniejszego wyroku.  
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Należy jednak podkreślić, iż argumenty uzasadniające stwierdzenie niezgodności art. 

1063 § 1 kc z konstytucją nie oznaczają, że Skarb Państwa nie może odziedziczyć gospodarstwa 

rolnego na zasadach ogólnych, tj. na podstawie art. 935 § 3 kc. Zgodność z konstytucją tego 

ostatniego przepisu nie jest kwestionowana w niniejszej sprawie.  

19. Odrębnego rozpatrzenia wymaga zarzut naruszenia przez przepisy szczególne o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych art. 37 konstytucji. Zarzut ten opiera się na zbyt szerokiej 

interpretacji tego przepisu. Art. 37 konstytucji wyraża zasadę powszechności w korzystaniu z 

wolności i praw zapewnionych w konstytucji, nie ograniczając co do zasady ich zakresu 

podmiotowego tylko do obywateli polskich lub wybranych według innych kryteriów grup 

jednostek. Postawiony regulacji prawnej dziedziczenia gospodarstw rolnych zarzut dotyka w 

istocie rzeczy art. 32 (zasady równości) i art. 64 ust. 2 (zasada równej ochrony prawnej prawa 

dziedziczenia). Istotnie art. 37 nie jest w tym przypadku bez znaczenia, jednak jego treść ma 

znaczenie dla interpretacji zwrotów „wszyscy” i „równa dla wszystkich ochrona”, a także 

zakresu podmiotowego poszczególnych praw i wolności gwarantowanych przez konstytucję.  

Sąd przedstawiający pytanie prawne upatruje naruszenie konstytucji w regulacji 

zapewniającej pod pewnymi warunkami obywatelom państw obcych, których prawa do 

gospodarstwa rolnego zostały wyłączone lub ograniczone na podstawie przepisu szczególnego, 

równowartość pieniężną spadku (lub zapisu), który by im przypadał, gdyby nie regulacja 

szczególna. Istotnie stwierdzić należy, że taki stan prawny dzieli adresatów norm prawnych 

dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych na dwie grupy według kryterium 

obywatelstwa. Jednakże nie oznacza to, że zarzut naruszenia art. 37 konstytucji przez przepisy 

wskazane w pytaniu prawnym może być uznany za uzasadniony. Naruszenia zasady 

powszechności w korzystaniu z praw dopatrywać się bowiem można jedynie w art. XXIII 

pwkc, który to przepis statuuje uprawnienie do otrzymania równowartości pieniężnej. Właśnie 

ten przepis, a nie kwestionowane w pytaniu prawnym przepisy kodeksu cywilnego, ogranicza 

zakres podmiotowy tego uprawnienia wyłącznie do obywateli państw obcych.  

Wobec zasady związania Trybunału Konstytucyjnego granicami pytania prawnego (art. 

66 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym), kwestia zgodności z konstytucją art. XXIII pwkc 

pozostać musi poza zakresem rozpoznania w niniejszej sprawie, zaś zarzut naruszenia art. 37 

winien być uznany za nieuzasadniony z uwagi na nieadekwatność jego treści do norm 

prawnych, wypływających z zakwestionowanych przepisów ustawowych.  

20. Zarzut naruszenia przez obecnie obowiązujące przepisy, dotyczące dziedziczenia 

ustawowego gospodarstw rolnych, art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, nie jest 

uzasadniony. Powyższy przepis konwencyjny zapewnia osobom fizycznym i prawnym prawo 
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do poszanowania mienia (w tekście francuskim: biens, w tekście angielskim: possessions) oraz 

ogranicza możliwość pozbawienia własności (w tekście francuskim: proprit, w tekście 

angielskim: possessions, a nie: property). Nie wspomina on natomiast wprost o ochronie 

dziedziczenia. Nie oznacza to, że kwestie z zakresu prawa spadkowego wyłączone są spod 

zastosowania art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności, jednak dotyczyć on może tylko tych zagadnień z tej dziedziny, które mogą być 

uznane za integralny składnik “mienia” danej osoby.  

Nawiązując do stanowiska Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przedstawionego 

w uzasadnieniu orzeczenia z 13 czerwca 1979 r. w sprawie Marckx przeciwko Belgii (A. 31), 

Trybunał Konstytucyjny uznał, iż art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności oznacza ochronę prawa każdego do niezakłóconego korzystania ze 

swego mienia, a więc w konsekwencji przepis ten ma zastosowanie tylko do własności 

przysługującej w danej chwili określonej osobie. Nie gwarantuje on natomiast prawa do 

nabywania mienia zarówno w drodze dziedziczenia, jak i w inny sposób (zob. także orzeczenie 

z 28 października 1987 r. w sprawie Inze przeciwko Austrii; A. 126).  

Można więc wobec tego stwierdzić, że ochroną konwencyjną ustanowioną przez art. 1 

Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności objęta jest 

swoboda rozrządzania własnym majątkiem na wypadek śmierci, nikt natomiast nie może 

powoływać się na ten przepis jako podstawę roszczeń do nabycia majątku osoby zmarłej. 

Zawarta w kwestionowanych przepisach kc regulacja dziedziczenia ustawowego gospodarstw 

rolnych wprowadzona ustawą zmieniającą z 1990 r. z istoty rzeczy nie dotyka wobec tego w 

ogóle praw i wolności jednostki objętych zakresem art. 1 Protokołu nr 1, regulacja ta nie 

dotyczy bowiem korzystania z istniejącego (nabytego) prawa majątkowego. Zarzut naruszenia 

art. 1 Protokołu nr 1, chroniącego wykonywanie uprawnień wynikających z już nabytego 

statusu właściciela, ale nie gwarantującego nikomu nabycia własności, Trybunał Konstytucyjny 

uznał zatem za nieuzasadniony.  

21. Jeśli chodzi o zarzut niezgodności z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 

dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych 

(Dz.U. Nr 89, poz. 519), Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż jest ono niezgodne z konstytucją 

w takim zakresie, w jakim niezgodne z nią są art. 1064 kc oraz 1059, 1060 i 1062 kc. 

Rozporządzenie z uwagi na swój wykonawczy charakter jest ściśle związane z ustawowym 

upoważnieniem, na podstawie którego zostało wydane. Pozbawienie mocy obowiązującej 

przepisu upoważniającego z powodu jego niezgodności z konstytucją nieuchronnie pociąga za 

sobą utratę mocy obowiązującej wydanych na jego podstawie przepisów wykonawczych. Jest 
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bowiem oczywiste, że niezgodność z konstytucją przepisu upoważniającego rozciąga się także 

na przepisy wydane na jego podstawie.  

Ponadto orzekanie w przedmiocie zgodności z konstytucją wspomnianego 

rozporządzenia związane jest ściśle z oceną zgodności z konstytucją przepisów, dla których 

stosowania ma ono istotne znaczenie. Jak wynika z przepisów tytułu X księgi IV kc, 

rozporządzenie to ma przede wszystkim znaczenie dla stosowania art. 1059 i nast. kc. Nie 

zawiera ono przepisów, które mogłyby być stosowane samoistnie, tj. bez związku z tymi 

przepisami kc. Wobec tego zarzut niezgodności z konstytucją nie ma tu odrębnego 

uzasadnienia. Nie został on zresztą w pytaniu prawnym postawiony odrębnie, ale jest ściśle 

powiązany z niekonstytucyjnością przepisów, które posługują się pojęciami o treści określonej 

w rozporządzeniu.  

Z tych względów Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji. 
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1996, z. 10; tenże, Testament w polskim prawie cywilnym – zagadnienia ogólne, Kraków 1991 

(wyd. I), UJ, Bielsko-Biała 1999, Studio „STO” (wyd. II); tenże, Kodeks cywilny ze 

skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym, Bielsko-Biała 1999, Studio „STO”;  tenże, 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze skorowidzem rzeczowym teoretyczno-normatywnym, Bielsko-

Biała 1999, Studio „STO”; tenże, Glosa do post. SN z 6 I 2000 I CKN 320/98 (OSNCP 2000, 

z. 7-8, poz. 133), PiP 2001, z. 2; tenże, Glosa do post. SN z 21 I 2000 r. II CKN 684/98, Nowy 

Przegląd Notarialny 2001, z. 7-8; tenże, Swoboda czynności prawnych, Bielsko-Biała 2002, 

wydanie 1, 2003, 1, 2004, wydanie 2; tenże, Swoboda testowania, Bielsko-Biała 2002, wydanie 

1, 2003, wydanie 1, 2004, wydanie 2; tenże, Dziedzicznie testamentowe gospodarstw rolnych 

przez osoby fizyczne, Bielsko-Biała 2002, wydanie 1, 2003, wydanie 1, 2004, wydanie 2, 

Bydgoszcz 2011, wydanie 3 uzupełn. i zm., Oficyna Wydawnicza „Branta”; E. Niezbecka, 

Prawo spadkowe w zarysie, Lublin 1998, 2000; Nowy Testament; A. Ohanowicz, Recenzja 

pracy J. Gwiazdomorskiego, Prawo spadkowe, RPEiS 1959, z. 4; D. Olejniczak, Dziedziczenie 

gospodarstw rolnych w krajach członkowskich Unii Europejskiej, Biul. EiOP 1998, z. 3: A. 

Oleszko, Znaczenie rodzinnego gospodarstwa rolnego jako podstawy polskiego ustroju rolnego 

dla ustawodawstwa oraz orzecznictwa w sprawach cywilnych (uwagi w świetle projektu 

Konstytucji RP), Annales UMCS, Sectio G: Ius, 1997, z. 44, s. 87-96; tenże, Uznanie 

rodzinnego gospodarstwa rolnego jako konstytucyjnej podstawy polskiego ustroju rolnego 

(uwagi do Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.), Rejent 1997, z. 5; H. Opala, Spadki. 

Dziedziczenie. Zachowek. Wydziedziczenie, Zielona Góra 1996, 2000, 2001; W. Pańko, Prawo 

rolne, Katowice 1987; W. Pawlak, Prawo rolne PRL, Warszawa – Poznań 1980; tenże, Polskie 

prawo rolne, Warszawa – Poznań 1988; M. Pazdan, J. Pietrzykowski (praca zbiorowa pod 

redakcją K. Pietrzykowskiego), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 1998, 2000; J. St. 

Piątowski, Uwagi o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, Studia Prawnicze 1970, z. 26-27; 

tenże, Prawo spadkowe – zarys wykładu, Warszawa 1973, 1979, 1982, 1987, 2002; J. St. 

Piątowski, B. Kordasiewicz, Dziedziczenie gospodarstw rolnych de lege ferenda, PiP 1981, z. 

8; J. Pietrzykowski, Dziedziczenie gospodarstw rolnych według kodeksu cywilnego i przepisów 

wprowadzających kodeksu cywilnego, NP 1964, z. 7-8; tenże, Dziedziczenie gospodarstw 
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rolnych, Warszawa 1965; tenże, Dziedziczenie gospodarstwa rolnego na zasadach ogólnych 

(art. 1063 k.c.), w: Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Lublin 1989; J. 

Pietrzykowski, Nowy stan prawny w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych i ich podziału, 

NP 1990, z. 10-12; M. Planiol, G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. IV 

(Succession), t. V (Donations et testaments), Paris 1957; Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 

1961, WP; Projekt kodeksu cywilnego oraz przepisów wprowadzających kodeks cywilny, 

Warszawa 1962, WP; S. Rakowski, Pojęcie gospodarstwa rolnego w świetle przepisów prawa 

cywilnego, NP 1971, z. 11; G. Ripert, J. Boulanger, Traité de droit civil d`après le traité de 

Planiol, t. IV, Paris 1959; J. Rostkowski, Gospodarstwo rolne w świetle prawa, Warszawa 

1975; J. Selwa, A. Stelmachowski, Prawo rolne, Warszawa 1970; E. Skowrońska, Kilka uwag 

o nowelizacji prawa spadkowego, Palestra 1991, z. 1-2; tejże, Komentarz do kodeksu 

cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warszawa 1995, 1999, 2001; E. Skowrońska-Bocian, 

Prawo spadkowe, Warszawa 1997, 2000; W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

– komentarz, Zakamycze 2000; L. Smal, Zagadnienia praktyczne w zakresie obrotu 

nieruchomościami rolnymi, NP 1965, z. 7-8; tenże, Zbieg kwalifikacji do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego, NP 1965, z. 9; M. Sośniak, Podstawy prawa cywilnego i rodzinnego, 

Katowice 1977; Spadki. Orzecznictwo. Oprac. P. Kierończyk, Gdańsk 1996, 1999; E. 

Spirydowicz, Ziemia i prawo, Warszawa 1977; E. Spirydowicz, M. Rutkowski, W. 

Kostkiewicz, Nowe ustawy rolne, Warszawa 1975; J. von Staudinger, Kommentar zum 

Bürgerlichen Gesetzbuch, t. V (Erbrecht), cz. 2, Berlin 1960; L. Stecki, w: Kodeks cywilny z 

komentarzem (praca zbiorowa pod redakcją J. Winiarza), t. 2, Warszawa 1980, 1989; A. 

Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, 1984; tenże,  Zarys teorii 

prawa cywilnego, Warszawa 1998; tenże, Problemy ludzi starych na wsi w aspekcie prawnym, 

NP 1972, s. 7-8; A. Stelmachowski, B. Zdziennicki, Prawo rolne, Warszawa 1980, 1987; A. 

Stelmachowski, Własność rolnicza, RPEiS 1985, z. 4; tenże, Gwarancje własności 

indywidualnych gospodarstw rolnych, Krakowskie Studia Prawnicze 1986, t. XIX; tenże, 

Przesłanki i zakres dziedziczenia praw, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku 

czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego (redaktor dr Zbigniew Banaszczyk), Warszawa 2000, 

s. 299-307; A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2003; K. Stróżczyk, 

Gospodarstwo rodzinne w ustroju rolnym PRL, PiP 1987, z. 1; K. Strzępek, Pobieranie nauki 

zawodu  jako przesłanka uprawniająca spadkobiercę do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, 

Palestra 1969, z. 3; J. Szachułowicz, Indywidualne gospodarstwo rolne jako przedmiot 

wspólności ustawowej małżeńskiej, Warszawa 1979; tenże, Zmiany ustawodawcze w prawie 

rolnym, Palestra 1982, z. 6-7 (cz. I) oraz z. 8 (cz. II); R. Sztyk, Dział spadku i zniesienie 

współwłasności gospodarstwa rolnego, Rejent 2001, z. 9; H. Świątkowski, Dziedziczenie 
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gospodarstw rolnych, PiP 1965, z. 7; tenże, Prawo rolne, Warszawa 1966; C. Tabęcki, 

Dziedziczenie gospodarstw rolnych, Palestra 1969, z. 9; Z. Truszkiewicz, Formy prawne 

zmiany generacji w rolnictwie w powojennym ustawodawstwie, w: Ewolucja pozycji 

właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego w PRL (opracowanie zbiorowe), Warszawa 

1989; tenże, Wyłączenie od dziedziczenia a warunki dziedziczenia z ustawy gospodarstwa 

rolnego, PiP 1990, z. 5; tenże, Zachowek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne, ZN UJ 

MCXIV, Prace Prawnicze, z. 148, Kraków 1993; tenże, Szczególny porządek dziedziczenia 

gospodarstw rolnych w świetle Konstytucji RP, Studia Iuridica Agraria, t. 2, Białystok, Temida 

2; J. Wasilkowski, Uchwalenie kodeksu cywilnego, NP 1964, z. 1; A. Westhpal, Równość 

obywateli wobec prawa a przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, Acta 

Universitatis Copernici, Prawo XXXIV, z. 284, 1994, s. 89-101; B. Wierzbowski, 

Dziedziczenie gospodarstw rolnych, cz. 1-2, Rada Narodowa 1987, z. 39, 40; Z. Witkowski, J. 

Galster, B. Gronowska, A. Bień-Kacała, W. Szyszkowski (praca zbiorowa pod redakcją Z. 

Witkowskiego), Prawo konstytucyjne, Toruń 2000 (1998); J. Woleński, Prawo i ustawa, Studia 

Iuridica Agraria 2001, t. II, Białystok, s. 218-225; A. Wolter, Prawo cywilne – zarys części 

ogólnej, Warszawa 1977 (1986), kilka wydań; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo 

cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1996, 1999, 2000, 2001, 2018; S. Wójcik, 

Dziedziczenie ustawowe gospodarstwa rolnego przez zstępnych rodzeństwa de lege lata i de 

lege ferenda, NP 1974, z. 3; tenże, Stanowisko prawne osób małoletnich w nieruchomościami 

rolnymi, ZN UJ, Prace Prawnicze, 1978, z. 81; tenże, Ochrona interesów jednostki w polskim 

prawie spadkowym w zakresie powołania do dziedziczenia, ZN UJ, Prace Prawnicze 1981, z. 

98; tenże, Nowe uregulowania w zakresie  dziedziczenia gospodarstw rolnych, PiP 1982, z. 9; 

tenże, Regulacja własności w polskim kodeksie cywilnym na tle nowych zjawisk społeczno-

ekonomicznych w PRL (Zagadnienia wybrane), Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa 

Sądowego 1983, z. 19-20; tenże, Obrót nieruchomościami rolnymi (zagadnienia wybrane), 

Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego 1988, z. 29; tenże, Obrót 

nieruchomościami i gospodarstwami rolnymi między osobami fizycznymi – próba oceny i 

wnioski de lege ferenda, w: Księga pamiątkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospoltej 

Polskiej, Poznań – Kluczbork 1993; tenże, Nowe regulacje – nowe problemy i wątpliwości, 

Rejent 1999, z. 8; K. Zaremba, Kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego, Palestra 

1972, z. 4; M. Zdyb, Wolność działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Rejent 1997, z. 5; 

A. Zieliński, Dziedziczenie gospodarstw rolnych w świetle nowelizacji kodeksu cywilnego z 26 

października 1971 r., Palestra 1973, z. 4. 

Orzecznictwo: uchw. Całej Izby Cywilnej SN z 27 II 1960 r. 1 CO 34/59, Orzecznictwo 

Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej 1960, z. 2, poz. 31; post. SN z 6 III 1968 r. III 
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CRN 11/68, OSNCP 1969, z. 2, poz. 29; uchw. SN z 28 V 1969 r. III CZP 23/69, OSNCP 1970,  

z. 1, poz. 3; uchw. pełnego składu Izby Cywilnej SN z 15 XII 1969 r. III CZP 12/69 wytyczne 

wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o dział spadku obejmującego 

gospodarstwo rolne, Mon. Pol. 1970, nr 3, poz. 30 oraz OSNCP 1970, z. 3, poz. 39; orz. TK z 

29 I 1992 r. K 15/91, OTK w 1992 r., cz. I, poz. 8; orz. TK z 30 XI 1993 r. K 18/92, OTK w 

1993 roku, cz. II, poz. 41; orz. SN z 25 VIII 1994 r. I PRN 53/94, Orzecznictwo Sądu 

Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 1994, 

z. 11, poz. 179; orz. TK z 5 I 1998 r. P 2/97, OTK, rocznik 1998, cz. I, poz. 1; orz. TK z 12 I 

1999 r. P 2/98, OTK ZU 1999, z. 1, poz. 2; orz. TK z 25 II 1999 r. K 23/98, OTK ZU 1999, z. 

2, poz. 25; post. SN z 21 III 2000 r. K 4/99, OTK ZU 2000, z. 2, poz. 65; post. SN z 6 I 2000 r.  

320/98, OSNC 2000, z. 7-8, poz. 133, z glosą M. Niedośpiała, PiP 2001, z. 2, s. 110-112. 

Ustawodawstwo: dekret PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U. 

z 1944 r., nr 4, poz. 17; dekret z 8 X 1946 r. prawo spadkowe, Dz.U. z 1946 r., nr 60, poz. 328, 

sprost.: Dz.U. z 1947 r., nr 24, poz. 95; zm.: z 1950 r., nr 34, poz. 309 i 312; dekret z 11 X 1946 

r. prawo rzeczowe, Dz.U. z 1946 r., nr 57, poz. 319; zm.: z 1950 r., nr 34, poz. 312; z 1954 r., 

nr 41, poz. 184; dekret z 8 XI 1946 r. o postępowaniu spadkowym, Dz.U. z 1946 r., nr 63, poz. 

346; Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (tekst jednolity Dz.U. 

z 1976 r., nr 7, poz. 36, ze zm. np. 1983, nr 39, poz. 175); ustawa z 29 XII 1989 r. o zmianie 

Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz.U. z 1989 r., nr 75, poz. 444; Konstytucja   

o obrocie nieruchomościami rolnymi, Dz.U. z 1957 r., nr 39, poz. 172; ustawa z 18 VI 1959 r. 

o zawieszeniu niektórych spłat spadkowych, Dz.U. z 1959 r., nr 36, poz. 227; ustawa z 29 VI 

1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych, Dz.U. z 1963 r., nr 28, poz. 168; rozp. 

Rady Ministrów z 19 VII 1963 r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych, Dz.U. 

z 1963 r., nr 36, poz. 208; ustawa z 23 IV 1964 r. kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 

93, ze zm.; ustawa z 26 X 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny, Dz.U. z 1971 r., nr 27, 

poz. 252 („nowela do k.c. z 1971 r.”); ustawa z 26 III 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, Dz.U. z 1982 

r., nr 11, poz. 81 („nowela do k.c. z 1982 r.”); ustawa z 28 VII 1990 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks cywilny, Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321 („nowela do k.c. z 1990 r.”); rozp. Rady 

Ministrów z 28 XI 1964 r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia 

współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych [Dz.U. z 1964 

r., nr 45, poz. 304; zm.: z 1970 r., nr 18, poz. 150; z 1970 r., nr 24, poz. 199; z 1971 r., nr 37, 

poz. 332; z 1972 r., nr 31, poz. 215 (tekst jednolity); z 1972 r., nr 49, poz. 317; z 1981 r., nr 9, 

poz. 36; z 1982 r., nr 37, poz.245; z 1983 r., nr 19, poz. 86 (tekst jednolity); z 1987 r., nr 33, 

poz. 186; z 1988 r., nr 10, poz. 73; z 1988 r., nr 29, poz. 202; z 1989 r., nr 23, poz. 122; z 1990 
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r., nr 89, poz. 519 (§ 4)]; ustawa z 26 X 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, 

Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 250; zm.: z 1975 r., nr 16, poz. 91; z 1982 r., nr 11, poz. 81; Protokół 

nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzony w 

Paryżu dnia 20 III 1952 r., oraz Protokół nr 4 do powyższej konwencji, sporządzony w 

Strasburgu dnia 16 IX 1963 r., Dz.U. z 1995 r., nr 36, poz. 175, zm.: Dz.U. z 1998 r., nr 147, 

poz. 962; rozp. Rady Ministrów z 12 XII 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia 

ustawowego gospodarstw rolnych, Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 519; ustawa z 1 VIII 1997 r. o 

Trybunale Konstytucyjnym, Dz.U. z 1997 r., nr 102, poz. 643; ustawa z 11 IV 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r., nr 64, poz. 592, ze zm.). 

M. Niedośpiał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, 

wyd. 3 zm., Bydgoszcz 2011, „Branta”, s. 186-208; J. St. Piątowski, H. Witczak, A. Kawałko, 

w: System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe, red. B. Kordasiewicz, wyd. 3 zm. i uzup., 

Warszawa 2015, C.H. Beck, INP PAN, s. 302-329; Z. Truszkiewicz, w: Prawo rolne, red. A. 

Stelmachowski, wyd. 5, Warszawa 2009, s. 168-182;  E. Kremer, w: Prawo rolne, jw., 2009, s. 

182-186; Z. Truszkiewicz, w: Prawo rolne, red. P. Czechowski, wyd. 4, Warszawa 2017, 

Wolters Kluwer, s. 291-305; E. Kremer, w: Prawo rolne, 2017, jw., s. 305-310; wyrok TK z 31 

I 2001 r. P 4/99, OTK ZU „A” 2001, nr 1, poz. 5, z glosą B. Wierzbowskiego, Przegląd 

Sejmowy 2001, z. 5, s. 103-112; wyrok TK z 5 IX 2007 r. P 21/06, OTK ZU „A” 2007, nr 8, 

poz.96, z glosą Kremisa J. i Kremisa K., PS 2008, z. 6; post. SN z 17 X 2008 r. I CZ 98/08, 

OSNC Zbiór Dodatkowy „A” 2009, poz. 31. 

Por. także dalszą literaturę zestawioną w „Bibliografii” na końcu książki. 

 

 

 

1. Stan faktyczny orzeczenia TK 

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie konstytucyjności przepisów o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w  spółdzielniach produkcyjnych (art. 

1058-1064, 1086, 1087 k.c.) oraz niektórych przepisów związanych z działem spadku (art. 

1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). TK rozpoznawał sprawę konstytucyjności wymienionych 

przepisów na podstawie pytań prawnych trzech sądów rejonowych oraz wniosku Rzecznika 

Praw Obywatelskich (RPO). Do wymienionych pytań prawnych i wniosku RPO. Do 

wymienionych pytań prawnych i wniosku RPO ustosunkowali się Prokurator  oraz Prezes Rady 

Ministrów. Wyjaśnienia w tej sprawie złożył także Marszałek Sejmu. Sądy rejonowe pytania 
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prawne złożyły na podstawie art. 193 w  związku z art. 188 konstytucji. Nasunęły się one sądom 

w toku rozpatrywania spraw sądowych o stwierdzenie nabycia spadku, w skład którego 

wchodziło gospodarstwo rolne. RPO złożył wniosek o zbadanie zgodności ustawy z 

konstytucją w trybie art. 191 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 188 konstytucji. Przedmiotem pytań 

prawnych i wniosku RPO była – jak powiedziano – konstytucyjność przepisów o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach 

produkcyjnych (art. 1058-1064, 1086, 1087 k.c.) oraz niektórych przepisów związanych z 

działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.) we wszystkich jego wersjach (1964, 1971, 

1982, 1990). Przedmiotem rozpoznania była także kwestia konstytucyjności rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 519). TK orzekł jak w sentencji. 

 

 

2. Rys historyczny (1918-2002) 

 

2a) 1918-1939 (II RP) 

W okresie II RP nie skodyfikowano polskiego prawa spadkowego. W tym zakresie 

obowiązywało ustawodawstwo byłych państw zaborczych. K.c.a., k.c.f., k.c.n., t. X cz. 1 

Zwodu Praw nie znały szczególnych przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (na wzór 

k.c. z 1964 r.). Rozwiązania tych czterech kodeksów w tym zakresie były prawidłowe. Nie ma 

potrzeby tworzenia szczególnych przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. 

 

  

2b) Dekret PKWN z 6 IX 1944 r. 

 

 Art. 14 dekretu PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 1944 

r., nr 4, poz. 17) stanowił, że „Gospodarstwa utworzone na podstawie niniejszego dekretu nie 

mogą być w całości lub w części dzielone, sprzedawane, wydzierżawiane i zastawiane” (ust. 

1). „W wyjątkowych wypadkach szczególnie zasługujących na uwzględnienie, zezwoleń na 

czynności wymienione w części 1-ej udzielają powiatowe urzędy ziemskie” (ust. 2). Przepis 

ten miał wydźwięk ideologiczny, a nie był podyktowany względami prawnymi. W tym 

pierwotnym przepisie mają swe źródło późniejsze przepisy w okresie PRL-u (dekrety 1946 r., 

- por. pkt c, ustawa z 29 VI 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych – por. pkt g, 

art. 211, 1035 k.c. – społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy, art. 163, 213, 1070 k.c.). 

Dekret nie przewidywał szczególnych zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych. 
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2c) Dekrety z 1946 r. 

 

 W tym zakresie istotne są następujące przepisy prawne: 1) art. 60 § 2 prawa spadkowego 

z 1946 r. (Dz.U. z 1946 r., nr 60, poz. 328, ze zm.) w związku z art. 95 § 2 prawa rzeczowego 

z 1946 r. (Dz.U. z 1946 r., nr 57, poz. 319, ze zm.), art. 147, 152, 154, 155, 162 dekretu z 8 XI 

1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz.U. z 1946 r., nr 63, poz. 346). Same przepisy prawa 

spadkowego z 1946 r. nie zawierały specjalnych postanowień dotyczących dziedziczenia 

gospodarstw rolnych. Były one dziedziczone tak samo jak inne przedmioty majątkowe (zasada 

jedności spadku). Nie były wymagane żadne przesłanki rolne. Na etapie działu spadku były 

pewne ograniczenia (zakaz działu spadku sprzecznego z interesem społeczno-gospodarczym). 

W tym zakresie przepisy prawa spadkowego (art. 60 § 2) odsyłały do przepisów o zniesieniu 

współwłasności, w tym do art.  95 § 2 prawa rzeczowego (stosowanego odpowiednio), który 

stanowił, że „podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli byłby sprzeczny z interesem 

społeczno-gospodarczym”. Przepis ten dotyczył nieruchomości rolnych i nierolnych. Na art. 95 

§ 2 pr. rzecz. wzorowany jest obecny art. 211 k.c. (art. 1035 art. k.c. jest odpowiednikiem art. 

60 § 2 prawa spadkowego z 1946 r.). Dalsze ograniczenia działu spadku wynikały z przepisów 

proceduralnych (wymienionych wyżej), ich lokata nie była w pełni trafna. Art. 147 § 1 i art. 

152 § 3 postęp. spadk. powtarzały sformułowanie art. 95 § 2 prawa rzeczowego w zw. z art. 60 

§ 2 prawa spadkowego (zakaz działu spadku sprzecznego z interesem społeczno-

gospodarczym). Art. 147 § 2, 152 § 2, art. 154, 155 postęp. spadkowego przewidywały 

zasięgnięcie opinii biegłego oraz przesłanie planu podziału nieruchomości ziemskiej do opinii 

właściwego organu administracyjnego co do żywotności gospodarstw rolnych, mających 

powstać w wyniku projektowanego podziału. Jednocześnie art. 162 § 3 przewidywał wydanie 

odrębnej ustawy co do podziału nieruchomości ziemskich, która nie ukazała się (por. jednak 

ustawę z 29 VI 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych). Przepisy prawa 

spadkowego w dziale spadku w pewnym zakresie były wzorowane na art. 832 k.c.f. oraz 

systemie szwajcarskim. A oto co stanowiły te przepisy prawa rzeczowego, spadkowego, 

postępowania spadkowego i k.c.f.: 

 Art. 95. § 2 prawa rzeczowego: „Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli 

byłby sprzeczny  z interesem społeczno-gospodarczym”. 

 Art. 60 § 2 prawa spadkowego: „Do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o  

zniesieniu współwłasności z zachowaniem przepisów poniższych”. 
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 „Art. 147. § 1. [postępowania spadkowego] Postanowienie działowe zapada (…) gdy 

przedmiotem działu jest nieruchomość – jeżeli podział jej nie jest sprzeczny z interesem 

społeczno-gospodarczym”. 

„§ 2. Jednakże, jeżeli przedmiotem podziału w naturze jest nieruchomość ziemska, sąd 

przed wydaniem postanowienia winien zasięgnąć opinii powiatowej władzy ziemskiej co do 

żywotności gospodarstw, mających powstać w wyniku projektowanego podziału”. Art. 147 § 

2 został uchylony w 1957 r.  

 „Art. 152 § 2. Jednakże, jeżeli ma być dokonany podział nieruchomości ziemskiej, 

należy co do możliwości i sposobu jej podziału zasięgnąć opinii biegłego, a nadto (uchylone 

1957) przesłać projekt do powiatowej władzy ziemskiej dla wyrażenia opinii co do żywotności 

gospodarstw, mających powstać w wyniku projektowanego podziału”. 

 „§ 3. (…) Zawsze należy mieć na uwadze interes społeczno-gospodarczy, a w 

szczególności należy unikać sprzecznego z tym interesem  rozdrabniania nieruchomości 

ziemskich i przedsiębiorstw”. 

 „Art. 154. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają uprzedniego zatwierdzenia 

planu podziału nieruchomości przez władze administracyjne, sąd przesyła sporządzony przez 

niego plan projektowanego podziału tym władzom do zatwierdzenia”. 

 „Art. 155. W razie wprowadzenia przez władze administracyjne w planie 

projektowanego podziału zmian lub poprawek sąd stosownie do okoliczności albo dokona 

podziału nieruchomości zgodnie ze zmienionym planem, albo odstąpi od podziału w naturze”. 

 „Art. 162. § 1. Gdy przedmiotem działu jest nieruchomość ziemska albo 

przedsiębiorstwo zarobkowe, których podział w naturze jest prawnie niedopuszczalny lub ze 

względów społeczno-gospodarczych byłby niepożądany, sąd przyzna ten majątek 

spadkobiercy, który o to zgłosi wniosek, innym zaś spadkobiercom przyzna od niego spłaty. 

 § 2. Jeżeli kilku spadkobierców zgłasza wniosek, sąd przyzna majątek temu, którego 

uzna za najodpowiedniejszego do objęcia spadku. 

 § 3. Szczegółowe przepisy co do podziału nieruchomości ziemskich określi odrębna 

ustawa”. 

 Art. 832 k.c.f.: „Przy tworzeniu i układaniu sched unikać należy, o ile możności, 

rozdrabniania dziedzin i dzielenia gospodarstw (…)”.  
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2d) Ustawa z 13 VII 1957 r. 

 

 W okresie do 1956 ustawodawca nie regulował bliżej zagadnienia nieruchomości 

rolnych i gospodarstw rolnych. Wychodził z założenia, że kolektywizacja rolnictwa tę sprawę 

sama załatwi. W drugiej połowie lat pięćdziesiątych dostrzegł, że kolektywizacja rolnictwa w 

drodze przymusowej nie doszła do skutku (rozwiązanie w 1956 r. prawie wszystkich 

zawiązanych przymusowo rolniczych spółdzielni produkcyjnych) i przyjął odmienną taktykę. 

Przyjęto perspektywę uspołecznienia rolnictwa realizowaną odmiennymi metodami 

(ekonomicznymi, prawnymi). Zaczął wydawać szereg ustaw rolnych (np. 1957, 1959, 1962, 

1963, 1964, 1968, 1971, 1982), które w istocie miały prowadzić do ograniczenia obrotu 

nieruchomościami rolnymi i w pewnej perspektywie czasowej miały doprowadzić do przejęcia 

prywatnych gospodarstw rolnych przez państwo (koncepcja pegeeryzacji rolnictwa). Ten cel, 

który miał doprowadzić do uspołecznienia rolnictwa, był ukryty pod postacią ograniczeń 

rolnych, które rzekomo miały na celu interes rolnictwa (kwalifikacje rolne, ograniczenia 

podziałowe gospodarstw rolnych, odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych obciążeń 

finansowych, m.in. spłat), a w istocie zmierzały one do uspołecznienia rolnictwa, a ściślej do 

koncepcji jego pegeeryzacji. Te ograniczenia rolne od 1957 r. stopniowo rosły (1957, 1959, 

1960) aż osiągnęły apogeum w ustawie z 29 VI 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw 

rolnych, przyjętej następnie w nieco zmodyfikowanej formie przez k.c. z 1964 roku. Po 1964 

r.  (1971, 1982) następowała stopniowa liberalizacja ograniczeń rolnych, przy zachowaniu w 

zasadzie ich istoty (kwalifikacje rolne, ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych, 

ograniczenia spłat). W 1990 r. utrzymano ograniczenia rolne tylko przy zniesieniu 

współwłasności nieruchomości rolnej, dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych oraz 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego. Ten cel był tak ukryty, że przez długi okres czasu  

nie dostrzegano go w literaturze  i orzecznictwie – lub nie chciano go dostrzec – w miarę upływu 

czasu odkryto ten cel w literaturze, zazwyczaj dopiero od 1990 roku. Od początku mojej pracy 

naukowej (1974 r.), w tym m.in. w toku obrony pracy doktorskiej w 1982 r., opowiadałem się 

za uchyleniem szczególnych przepisów rolnych k.c. (o przeniesieniu własności nieruchomości 

rolnych, o znoszeniu współwłasności takich nieruchomości, o dziedziczeniu ustawowym i 

testamentowym gospodarstw rolnych, o zapisie rolnym, o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego). Pogląd ten wyrażony na piśmie w pracy doktorskiej dotyczącej „Dziedziczenia 

testamentowego gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne” (Kraków 1982) (wydana drukiem 

2002, 2003, 2004, 2011) potem wielokrotnie powtarzałem (np. w druku książki „Testament – 

zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym”, PDW „Ławica”, Kraków – 

Poznań 1993, s. 158-166, Wzory testamentów z komentarzem”,  Bielsko-Biała 1994, 1998, 
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2000, Wydawnictwo Studio „STO”). Początkowo napotykał on na opory, lub co najmniej brak 

zrozumienia dla tej koncepcji. Na przykład „Problemy Praworządności”, które opublikowały 

mój zmodyfikowany (rozszerzony)  autoreferat pracy doktorskiej wykreśliły dwie strony 

maszynopisu – bez mojej zgody i bez porozumienia  ze mną – zob. artykuł „Zasady 

dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, „Problemy 

Praworządności” 1988, z. 10, s. 11-21. Pogląd mój w tamtym okresie czasu nie spotkał się także 

z aprobatą nauki prawa rolnego. Dopiero w połowie zrealizował go ustawodawca w noweli z 

1990 r., ale zatrzymał się on w pół drogi. Dalsze ograniczenia znosi obecnie TK w tym 

orzeczeniu. Pozostałe ograniczenia w zakresie działu spadkowego gospodarstwa rolnego, 

zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej, oraz szczątkowe ograniczenia zapisu rolnego 

powinny być uchylone. W ten sposób ustawodawca zrealizowałby moje postulaty naukowe. 

Rolnictwo należy poddać działaniu środków cywilnych i ekonomicznych. Przesłanką tego jest 

likwidacja przepisów rolnych k.c. Byłem pierwsza osobą w nauce polskiej, która wystąpiła z 

postulatem zniesienia ograniczeń rolnych k.c. Czego nie dostrzega TK w tym orzeczeniu (brak 

stosownej dokumentacji naukowej), a było mu to znane. W ten sposób TK przywłaszczył sobie 

autorstwo tego poglądu lub przypisał go innym osobom niż ja (np. A. Lichorowiczowi). Ten 

ostatni autor do i od 1991 r. był i w istocie  nadal jest za przywróceniem szczególnych 

przepisów rolnych k.c. w zmodyfikowanej szacie prawnej. Jak powiedziano, celem 

szczególnych przepisów rolnych k.c. było uspołecznienie rolnictwa (pegeeryzacja). Skoro cel 

ten odpadł po 1989 r., to powinny być uchylone wszystkie szczególne przepisy rolne k.c. 

Odpadła bowiem ratio legis (racja ustawy)  tych przepisów. Nie mają one zatem sensu. Interes 

rolników nie był tu brany pod uwagę, a w każdym razie miał drugorzędne znaczenie wobec 

naczelnego celu, jakim było uspołecznienie rolnictwa. Pokrótce dalej zostanie przedstawiona 

ta ewolucja ustawodawstwa rolnego w tym punkcie. 

Najpierw w ustawie z 13 VII 1957 r. o obrocie nieruchomościami rolnymi (Dz.U. z 1957 

r., nr 39, poz. 172) ustawodawca po raz pierwszy w polskim ustawodawstwie rolnym 

wprowadził wymóg kwalifikacji rolnych teoretycznych i praktycznych (art. 2), a nadto 

maksymalne normy obszarowe (15, 20 ha – gospodarstwo hodowlane, art. 4). Ograniczenia te 

dotyczyły przede wszystkim przeniesienia własności nieruchomości rolnych. Nie dotyczyły 

one dziedziczenia gospodarstw rolnych. Jednocześnie uchylono art. 13 dekretu z 6 IX 1944 r. 

(cytowany wyżej jako art. 14 w pierwotnej numeracji) oraz uchylono cytowany art. 147 § 2 

oraz znaczne fragmenty art. 152 § 2 dekretu o postępowaniu spadkowym z 8 XI 1946 r. 
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 2e) Ustawa z 18 VI 1959 r. 

 

Z przyczyn ideologicznych, a także pod wpływem nie przemyślanych wypowiedzi w 

piśmiennictwie, zaczęto wprowadzać ograniczenia rolnictwa przed nadmiernymi obciążeniami 

finansowymi (m.in. spadkowymi) oraz o podziale gospodarstw rolnych. Wydano ustawę z 18 

VI 1959 r. o zawieszeniu niektórych spłat spadkowych (Dz.U. z 1959 r., nr 36, poz. 227). 

Wprowadziła ona zawieszenie spłat spadkowych, należności z tytułu zachowku oraz zapisu 

pieniężnego z gospodarstwa rolnego na rzecz osób, które nie były rolnikami.  

 

 

 

2f) Wytyczne SN z 27 II 1960 r. 

 

Uchwała całej Izby Cywilnej SN z 27 II 1960 r. zawierała wytyczne wymiaru 

sprawiedliwości i praktyki sądowej w zakresie stosowania przepisów art. 60 prawa 

spadkowego, art. 95 prawa rzeczowego i art. 152 i 162 postępowania spadkowego w sprawach 

o dział spadku obejmującego nieruchomość rolną (OSN CK 1960, z. 2, poz. 31). SN 

szczegółowo doprecyzował, na jakich obszarach kraju podział gospodarstwa rolnego jest 

zgodny z interesem społeczno-gospodarczym, stosownie do ustalonych przez siebie 

minimalnych norm obszarowych zróżnicowanych regionalnie (od 3 do 8 ha). Był to przykład 

prawotwórczej, lecz nielegalnej wykładni SN. 

 

 

2g) Projekty k.c. 

 

Pierwotne projekty k.c. z 1954, 1955 i 1960 r. nie zawierały szczególnych przepisów 

rolnych, w tym o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Gospodarstwa rolne były dziedziczone i 

dzielone na zasadach ogólnych. Dopiero projekty k.c., z 1961 i 1962 r. wprowadziły 

ograniczenia rolne na etapie działu spadkowego gospodarstwa rolnego. Nie przewidywały one 

ograniczeń na etapie dziedziczenia ustawowego, testamentowego i zapisu rolnego. Także 

zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej nie podlegało żadnym ograniczeniom rolnym 

(art. 189-208 proj. k.c. z 1961 r., art. 185-204 proj. k.c. z 1962 r.). Oba ostatnie projekty (tytuł 

X ks. IV, art. 1009-1015 proj. k.c. z 1961 r., tytuł X ks. IV, art. 1047-1052 proj. k.c. z 1962 r 

wprowadzały ograniczenia rolne na etapie działu  spadku, które szły w trzech kierunkach – 

ziemia dla rolników, ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych, odciążenie gospodarstw 
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rolnych od nadmiernych spłat spadkowych. Projekty k.c. nie zawierały ograniczeń dotyczących 

przeniesienia własności nieruchomości rolnych. Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu z 

1962 r.: „Według przekonania redaktorów projektu omawiane zagadnienie nie należy do 

kodeksu cywilnego, stanowi bowiem w dużym stopniu domenę przepisów 

administracyjnoprawnych. Poza tym jest to zagadnienie, którego normowanie w kodeksie 

cywilnym nie byłoby celowe ze względu na zmieniające się szybko potrzeby społeczne i 

wynikającą stąd zmienność kryteriów polityki rolnej”1. Projekt k.c. z 1962 r. zawierał tylko art. 

159, który upoważniał Radę Ministrów do możliwości wydania rozporządzenia mającego na 

celu ograniczenie obrotu nieruchomościami rolnymi w celu zapobieżenia nadmiernemu 

rozdrobnieniu gospodarstw rolnych (por. także art. VI § 2 pkt 8 projektu przepisów 

wprowadzających kodeks cywilny). 

 

 

2h) Ustawa z 29 VI 1963 r. 

 

Pod wpływem przesłanek ideologicznych i politycznych zapadłych na forum partyjnym 

wydano ustawę z 29 VI 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1963 r., 

nr 28, poz. 168) oraz akt wykonawczy do niej w postaci rozp. Rady Ministrów z 19 VII 1963 

r. w sprawie ograniczenia podziału gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1963 r., nr 36, poz. 208). 

Ustawa ta wprowadziła ograniczenia rolne w zakresie dziedziczenia ustawowego i 

testamentowego oraz działu spadku i spraw z nim związanych odnośnie do gospodarstw 

rolnych. Jednocześnie wprowadziła ograniczenia rolne w zakresie zniesienia współwłasności 

nieruchomości rolnych (po raz pierwszy w historii polskiego ustawodawstwa). Także po raz 

pierwszy w ustawodawstwie wprowadziła ona ograniczenia w zakresie podziału gospodarstw 

rolnych w toku przeniesienia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności 

takich nieruchomości oraz działu spadkowego gospodarstwa rolnego. Po raz pierwszy w 

historii ustawodawstwa polskiego ustawa ta wprowadziła wymóg przesłanek rolnych na etapie 

powołania do spadkowego gospodarstwa rolnego z ustawy lub z testamentu (niezależnie od 

ograniczeń rolnych w dziale spadku). Do przejęcia gospodarstwa rolnego w dziale spadku lub 

przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej potrzebne były przesłanki rolne. 

Ograniczenia wprowadzono także w zakresie spłat spadkowych i przy zniesieniu 

współwłasności. Ustawa ta w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych wprowadziła ostre 

                                                           
1 Projekt kodeksu cywilnego oraz przepisów zmierzające wprowadzających kodeks cywilny, Warszawa 1962, WP, 
s. 216 (uzasadnienie ogólne projektu kodeksu cywilnego, s. 213-216). Por. także Projekt kodeksu cywilnego, 
Warszawa 1961, WP, s. 205-208 (oraz cytowane wyżej artykuły obu projektów). 
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przesłanki rolne, których niespełnienie powodowało przejście gospodarstwa rolnego na Skarb 

Państwa. Widać tu było wyraźnie tendencje zmierzające do przejęcia ziemi od rolników przez 

państwo. Ustawodawca liczył się z tym, że rolnicy nie  spełniali ostrych przesłanek rolnych i 

ziemia będzie przechodzić w ręce Skarbu Państwa. Przepisy tej ustawy w istocie miały na celu 

nacjonalizację ziemi. Mechanizm działań  tej ustawy był taki, że w wysokim stopniu zamrażał 

obrót nieruchomościami rolnymi i stwarzał rozliczne furtki do przejmowania w pewnej 

perspektywie czasowej ziemi od rolników przez państwo. Przepisy tej ustawy oraz ustawy z 13 

VII 1957 – opracowane poza Komisją Kodyfikacyjną – zostały na wniosek rządu z lutego 1964 

r. włączone przez Sejm do kodeksu cywilnego w nieco zmodyfikowanej postaci, przy 

zachowaniu wszystkich ich idei przewodnich (art. IV p.w.k.c.). Ustawy te łącznie realizowały 

trzy uboczne cele (ziemia dla rolników, odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat, 

ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych w toku przeniesienia własności nieruchomości 

rolnych, zniesienia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw 

rolnych). Ustawy te wprowadzały szczelny system prawny ograniczeń rolnych. 

 

 

2i) Kodeks cywilny (1964, 1971, 1982, 1990) 

 

i1) Przedmiotem ogólnej przekrojowej analizy będą przepisy rolne k.c. Miały one kilka 

wersji (1964, 1971, 1982, 1990). Pierwotne przepisy były zawarte w tekście podstawowym k.c. 

(Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 93). Były one kilkakrotnie nowelizowane: ustawą z 26 X 1971 r. 

zmieniającą ustawę Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 252) – nowela z 1971 r., 

ustawą z 22 III 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o 

uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1982 r., nr 11, poz. 81) – nowela z 1982 

r., ustawą z 27 VII 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 

321) – nowela z 1990 roku. Do przepisów rolnych k.c. wydano dwa kolejno po sobie 

obowiązujące rozporządzenia wykonawcze RM, a to rozp. Rady Ministrów z 28 XI 1964 r. w 

sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich 

nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1964 r., nr 45, poz. 304; zm.: 

Dz.U. z 1970 r., nr 18, poz. 150; z 1970 r., nr 24, poz.199; z 1971 r., nr 37, poz. 332; tekst jedn. 

Dz.U. z 1972 r., nr 31, poz. 215; z 1972 r., nr 49, poz. 317; z 1981 r., nr 9, poz. 36; z 1982 r., 

nr 37, poz. 245; tekst jednolity – Dz.U. z 1983 r., nr 19, poz. 86; z 1987 r., nr 33, poz. 186; z 

1988 r., nr 10, poz. 73; z 1988 r., nr 29, poz. 202; z 1989 r., nr 23, poz. 122; z 1990 r., nr 89, 

poz. 519, § 4) oraz rozp. Rady Ministrów z 12 XII 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia 
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ustawowego gospodarstw rolnych (Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 519), to ostatnie – lecz nie 

pierwsze – rozp. RM  zostało uchylone prze omawiane orzeczenie TK. 

i2) Przepisy rolne k.c. realizowały trzy cele uboczne – obok naczelnego 

nacjonalizacyjnego – a to: a) wymagane były przesłanki rolne (art. 160, 214, 1059-1067, 1071 

k.c.) do nabycia nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego), b) były ograniczenia podziałowe 

gospodarstw rolnych (art.163, 213, 1070 k.c.), c) zmierzano do odciążenia gospodarstw  od 

nadmiernych obciążeń finansowych (art. 216, 1075, 1067, 1082 k.c.). W pełni te trzy cele były 

realizowane w wersjach k.c. z 1964, 1971 i 1982 roku. Dotyczyły one przeniesienia  własności 

nieruchomości rolnej (art. 160-167), zniesienia współwłasności takiej nieruchomości (art. 213-

219), dziedziczenia ustawowego i testamentowego gospodarstw rolnych oraz zapisu rolnego 

(art. 1059-1067, 1087 k.c.), działu spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070-1086, 1088 

k.c.). Pewne poważne ograniczenie nastąpiło w noweli k.c. z 1990 r. (zniesiono ograniczenia 

rolne na etapie przeniesienia własności nieruchomości rolnych oraz przy dziedziczeniu 

testamentowym oraz w zasadzie zapisie nieruchomości rolnej), zachowując w zasadzie 

ograniczenia w pozostałym zakresie (przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej, 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego, dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych). 

Orzeczenie TK zniosło ograniczenia rolne w zakresie dziedziczenia ustawowego gospodarstw 

rolnych, dokonując dalszej liberalizacji przepisów rolnych k.c. Zakres i treść tych ograniczeń 

w rozwiązaniach szczegółowych była w zasadzie zmienna, ale ich istota pozostawała ta sama. 

Tak, że co do szczegółowej treści tych ograniczeń należy odesłać Czytelnika do konkretnych 

sformułowań k.c. i  rozporządzenia rolnego w poszczególnych przedziałach czasowych, 

właściwych dla nich, gdyż tylko to może być podstawą do analizy prawnej. Tu dokonano 

pewnych ocen generalnych, teoretycznych, upraszczających, aby pokazać idee przewodnie tych 

przepisów. Najbardziej ostre ograniczenia rolne były w pierwotnej wersji k.c. z 1964 roku. W 

kolejnych nowelach k.c. (1971, 1982, 1990) następowała stopniowa liberalizacja przepisów 

prawnych w tym zakresie. Naturalnym trendem rozwojowym, w tym po dalszej liberalizacji 

przez orzeczenie TK, byłoby uchylenie przepisów rolnych k.c. Jest to przede wszystkim w 

gestii ustawodawcy. W razie braku jego inicjatywy może to uczynić TK w drodze orzeczenia 

na wniosek oznaczonych organów państwowych lub w drodze pytań prawnych sądów 

powszechnych rozpoznających sprawy rolne (do czego – jak będzie o tym mowa – nie całkiem 

skłania się TK). Dwa pierwsze ujęcia k.c. z 1964 i 1971 r. cechowały się daleko idącą 

kazuistyką, prowadzącą często do nielogicznych wniosków. Dwie ostatnie wersje k.c. z 1982 i 

1990 r. cechuje pewna generalizacja przesłanek rolnych i ich ujednolicenie w zakresie 

przeniesienia własności nieruchomości rolnej, zniesienia współwłasności takich 

nieruchomości, dziedziczenia gospodarstw rolnych oraz działu  spadku. 



76 
 

i3) Naczelnym celem szczególnych przepisów rolnych k.c. była nacjonalizacja ziemi. 

Przepisy te miały zamrozić, a w każdym razie poważnie ograniczyć obrót rolny. Sprzyjały temu 

m.in. ostre przesłanki rolne wymagane w toku dziedziczenia ustawowego i testamentowego, 

których niedopełnienie przez spadkobiercę ustawowego powodowało, że gospodarstwo rolne 

przechodziło na rzecz Skarbu Państwa (art. 1063 § 1 k.c.). Nadto Skarb Państwa był uważany 

za spadkobiercę ustawowego gospodarstwa rolnego także wtedy, gdy do dziedziczenia 

uprawnione były wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku były trwale niezdolne do  

pracy (art. 1063 § 2 k.c. 1964, 1971). Po noweli z 1971 r. przepis ten złagodzono (art. 1063 § 2 

k.c.), nie dotyczył on bowiem osób, dla których praca w tym  gospodarstwie stanowiła główne 

źródło utrzymania, jeżeli wykazały, że miały warunki do prowadzenia tego gospodarstwa przy 

pomocy małżonka lub osób bliskich posiadających kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa 

rolnego (art. 1063 § 3, 1971). Szczególnie ostre były przesłanki rolne w pierwotnym ujęciu k.c. 

z 1964 r., np. przesłanka nieprzerwanej co najmniej rocznej pracy w gospodarstwie spadkowym 

(art. 1059 pkt 1, art. 1060 § 2, art. 1062 § 2), która zgodnie z rozporządzeniem rolnym 

wykonawczym z 28 XI 1964 r. (§ 13) polegała na kumulatywnym spełnianiu  trzech wymogów: 

stała niezbędna praca w gospodarstwie spadkowym, zamieszkiwanie w nim oraz 

niezatrudnienie gdzie indziej na podstawie stosunku pracy. Przy powszechnym wtedy 

zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, była to przesłanka bardzo ostra. Przesłanki te były 

łagodzone potem (1971, 1982, 1990). W 1982 r. i 1990 r. ustawodawca przyjął zasadę, że jeżeli 

ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy 

nie odpowiadał warunkom przewidzianym dla dziedziczenia gospodarstw rolnych albo jeżeli 

uprawnionymi do dziedziczenia były wyłącznie osoby, które w chwili otwarcia spadku były 

trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo dziedziczyli spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 

1063, m.in. art. 931-937 k.c.). W ten sposób ograniczono tendencje nacjonalizacyjne. 

Przepisy prawne dawały możność Państwu przejęcia nadwyżek nieruchomości rolnych 

ponad normy maksymalne (art. 161, 1068 k.c.) na własność Państwa bez odszkodowania. 

Dochodziło zatem w istocie do wywłaszczenia ponad normy maksymalne. Przepisy te (art. 161, 

1068) uchylono w 1990 r. 

Skarb Państwa oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne korzystały z prawa pierwokupu 

(art. 1073, 1088 § 2, art. 217 – 1964, 1971) przy podziale cywilnym w toku działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego, wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz w toku 

zniesienia własności nieruchomości rolnej. Uprawnienia te w zasadzie uchylono w 1982 r. 

(poza art. 1088 § 2), a ostatecznie je uchylono w 1990 r. 

Obrót nieruchomościami rolnymi poddano nadzorowi administracyjnemu (np. w 

zakresie dopuszczalności podziału gospodarstw rolnych, norm obszarowych maksymalnych,  



77 
 

kwalifikacji rolnych praktycznych). Tak, że organy administracyjne praktycznie mogły w 

sposób prawie nieograniczony ingerować w dopuszczalność obrotu rolnego. Przepisy rolne k.c. 

o przeniesieniu własności nieruchomości rolnych, o zniesieniu współwłasności takich 

nieruchomości oraz o dziedziczeniu gospodarstw rolnych i dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego miały charakter w istocie administracyjnoprawny, a nie cywilnoprawny, mimo że 

zamieszczone były one w kodeksie cywilnym. Były ciałem obcym na czystej tkance 

cywilistycznej, jakiej powinien być poddany obrót rolny. Były naroślą administracyjnoprawną 

mająca na celu socjalizację rolnictwa. Czas zatem na ich pełne uchylenie. 

i4) Tendencjom nacjonalizacyjnym sprzyjał także wąski krąg spadkobierców 

ustawowych. Nie zaliczono do niego dalszych zstępnych niż wnuki spadkodawcy (art. 1060 § 

1 zd. 2, 1964, 1971) oraz zstępnych rodzeństwa spadkodawcy (art. 1062 § 3 k.c., 1964). W 

1971 r. rozszerzono nieco krąg spadkobierców ustawowych obejmując nim także dzieci 

rodzeństwa spadkodawcy (art. 1062 § 3, 1971). Dopiero w 1982 r. (tak samo w 1990 r.) 

zrównano krąg spadkobierców ustawowych gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku. 

i5) Tendencjom nacjonalizacyjnym sprzyjał także niekorzystny zwłaszcza dla nie 

uspołecznionych osób prawnych obrót nieruchomościami rolnymi. Wymagana była zgoda 

organu administracyjnego na nabycie nieruchomości rolnych przez te osoby (art. 160 § 2, 3, 

art. 888 § 2, art. 909, 969, 1013 k.c., 1964, 1971, 1982). Przepisy te uchylono dopiero w 1990 

roku. Wymierzone one były przede wszystkim w jednostki kościelne (np. wymóg zgody na 

nabycie spadku, zapisu, darowizny, w drodze dożywocia, przeniesienia własności 

nieruchomości rolnej). Był to element walki z tymi osobami (podobnie jak z rolnikami). 

i6) Przesłanki rolne podlegały kontroli w trakcie dziedziczenia (ustawowego lub 

testamentowego) oraz w trakcie działu spadku, czyli był system podwójnej kontroli przesłanek 

rolnych. Było to bardzo surowe i sprzyjało tendencjom nacjonalizacyjnym. Jeżeli osoba 

odziedziczyła gospodarstwo rolne (art. 1059-1065), lecz w chwili działu spadku nie spełniała 

przesłanek rolnych (art. 1071), to mimo to nie przejmowała gospodarstwa rolnego, które 

przecież odziedziczyła. Czyli następowało wywłaszczenie z prawa własności rolnych, co nie 

jest zgodne z zasadami konstytucyjnymi (1997 r.). Zasada ta nie dotyczyła podziału fizycznego 

gospodarstwa rolnego (art. 1070). Dotyczyła ona przejęcia spadku (art. 1071 k.c.) oraz spłat 

spadkowych (art. 1075 k.c.). Z kolei jeżeli osoba spełniała  przesłanki rolne w chwili działu 

spadku, a nie spełniała ich w chwili otwarcia spadku, to także w ogóle nie dziedziczyła spadku, 

ani oczywiście nic ze spadkowego gospodarstwa rolnego w dziale spadku nie mogła otrzymać. 

Pewne funkcje kompensacyjne pełnił tu art. 1079 k.c. (zaliczenie udziału w gospodarstwie 

rolnym na poczet udziału w całym spadku), ale raczej teoretycznie, a nie praktycznie, bo  

wyczerpywało zazwyczaj gospodarstwo rolne prawie w całości wartość spadku. Aby jednak 
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skorzystać z art. 1079 k.c. trzeba było spełniać przesłanki rolne  w chwili otwarcia spadku i 

działu spadku (musiał je spełniać spadkobierca rolny). Tak było we wszystkich ujęciach k.c. 

(1964, 1971, 1982 i w zasadzie 1990). W 1990 r. wprowadzono swobodę testowania (uchylono 

art. 1065 i w zasadzie art. 1067 k.c.). Niemniej i obecnie w dziale spadku i przy zniesieniu 

współwłasności bada się przesłanki rolne (praca w gospodarstwie rolnym spadkowym, 

prowadzenie gospodarstwa rolnego odziedziczonego), w braku zgody współspadkobierców w  

dziale spadku oraz współwłaścicieli przy zniesieniu współwłasności (art. 214, 1070 w zw. z art. 

214 k.c.), co nie jest zgodne z konstytucją (1997), uniemożliwia bowiem przejęcie 

gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej) przez spadkobiercę (współwłaściciela), który 

odziedziczył gospodarstwo rolne (np. w oparciu o surowe uprzednie wymogi), a teraz nie może 

przejąć na zasadach równoprawnych gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej). 

Pierwszeństwo – w braku zgody współwłaścicieli, współspadkobierców – mają bowiem osoby 

pracujące lub prowadzące gospodarstwo spadkowe (lub będące przedmiotem zniesienia 

współwłasności). Prowadzi to zwłaszcza do dyskryminacji osób małoletnich, uczących się, 

pobierających naukę zawodu oraz trwale niezdolnych do pracy, a także mających kwalifikacje 

rolne teoretyczne lub pracujących w innych gospodarstwach rolnych niż spadkowe (lub będące 

przedmiotem zniesienia współwłasności). Muszą one wtedy zadowolić się spłatami (art. 216 

k.c.), co nie zawsze odpowiada ich interesowi (np. chcą otrzymać w naturze mieszkanie, 

nieruchomość rolną). Przepisy te (art. 214) nie są zgodne z konstytucją. Polski system 

dziedziczenia gospodarstw rolnych, wprowadzający podwójną kontrolę przesłanek rolnych w 

trakcie dziedziczenia i działu spadkowego gospodarstwa rolnego, był najsurowszy w Europie i 

na świecie. 

i7) Przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych łamały zasadę jedności 

spadku. Gospodarstwo rolne (podobnie jak wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej) i pozostały majątek były odrębnymi spadkami (3 spadki), w interpretacji mojej2  

(raczej odosobnionej w literaturze i orzecznictwie). Natomiast w interpretacji doktryny i 

orzecznictwa gospodarstwo rolne i wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej były 

odrębnymi masami majątkowymi (nie będącymi odrębnymi spadkami), podlegającymi 

odrębnym regułom, szczególnym regułom dziedziczenia  i działu spadku od pozostałego 

majątku (trzy masy majątkowe w ramach jednego spadku). To rozszczepienie jedności spadku 

prowadziło do licznych wątpliwości interpretacyjnych, różnie rozstrzyganych na tle 

konkretnych stanów faktycznych w doktrynie i orzecznictwie, a nieraz wprost nie 

                                                           
2 Por. M. Niedośpiał, Gospodarstwo rolne – odrębny spadek, Krakowskie Studia Prawnicze 1986, t. XIX, s. 125-  
136 oraz rozdział I § 3 książki mojej „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych”, Bielsko-Biała 2002, 2003, 
2004, Wydawnictwo  „STO”, Bydgoszcz 2011, Oficyna Wydawnicza „Branta”, wyd. III uzupeł. i zm. 
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rozwiązanymi przez ustawodawcę (np. relacja art. 1079 k.c. do zaliczania darowizn w dziale 

spadku, art. 1039-1043, oraz przy obliczaniu zachowku, w zależności od tego, którą operację 

wcześniej zastosować prowadziło to do odmiennych rozwiązań, czego nie dostrzegł w ogóle 

ustawodawca; a także w jaki sposób stosowano przepisy o zaliczeniu darowizn gospodarstwa 

rolnego w dziale spadku i przy obliczaniu zachowku, por. M. Niedośpiał, Glosa do wyroku SN 

z 6 II 2014 r. I CSK 252/13, Jurysta 2016, z. 12, s. 26-30). Przepisy szczególne o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych (art. 1058-1088 k.c.) stały się najbardziej zawiłymi przepisami k.c. Nie 

wynikało to bynajmniej z oryginalności rozwiązań prawnych, lecz przede  wszystkim ze 

złamania zasady jedności spadku, i wyodrębnienia dwóch (a nawet trzech) mas majątkowych 

(spadkowych), o czym była mowa, co rodziło szereg wątpliwości prawnych i zagadnień do 

rozwiązania. Nie trzeba przekonywać, że zasada jedności spadku pozwala uniknąć tych 

wątpliwości (prostota rozwiązań prawnych). Jak powiedziałem, gospodarstwo rolne było 

odrębnym spadkiem (1964, 1971, 1982). Czy tak samo było w 1990 r. po uchyleniu art. 1065 

k.c., to jest pytanie. W mojej ocenie i wtedy gospodarstwo rolne było odrębnym spadkiem 

(zarówno przy dziedziczeniu ustawowym – co nie powinno budzić wątpliwości, jak i 

testamentowym – co mogło rodzić wątpliwości). Na pewno też było odrębnym spadkiem w 

dziale spadku. W 1990 r. nie było jasne, czy w wypadku, gdy w skład spadku wchodziło 

gospodarstwo rolne, spadkodawca mógł odrębnie testować co do gospodarstwa rolnego i 

pozostałego majątku, np. powołując jednych spadkobierców do gospodarstwa rolnego, innych 

do pozostałego majątku albo niektórych tylko do gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku. 

Wydaje się, że ta możliwość istniała, choć przepisy proceduralne (k.p.c. – art. 677 § 2) nie 

przewidywały odrębnego punktu w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku co 

do dziedziczenia gospodarstwa rolnego z testamentu, ale z kodeksu cywilnego i swobody 

testowania taka możliwość wynikała. W przeciwnym wypadku osoba, której przeznaczono 

gospodarstwo rolne byłaby zapisobiercą, a nie spadkobiercą testamentowym. Jak będzie potem 

o tym mowa (pkt 13), po uchyleniu przez TK przepisów szczególnych o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych, gospodarstwo rolne (podobnie jak wkład gruntowy w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej) przestały być odrębnym spadkiem (odrębną masą 

majątkową poddaną odrębnym zasadom dziedziczenia), wprowadzono zasadę jedności spadku, 

co jednak zakłóca utrzymanie w  mocy szczególnych przepisów o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego, lecz nie obala zasady jedności spadku. 

i8) Sporny był w doktrynie charakter prawny przesłanek rolnych dziedziczenia 

gospodarstw rolnych: a) przesłanki powołania do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, b) 

przesłanki zdolności do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, c) samoistne przesłanki 

dziedziczenia (obok innych przesłanek, np. powołania do dziedziczenia, zdolności do 
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dziedziczenia), d) ujęcia pośrednie3. Moim zdaniem były to przesłanki zdolności do 

dziedziczenia (b). Podobnie można było ująć  przesłanki rolne wymagane przy nabyciu 

nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności (art. 160 k.c.), w drodze zniesienia 

współwłasności (art. 214, spłat art. 216 k.c.) oraz w dziale spadku art. 1071, spłat art. 1075, 

zachowku art. 1082 k.c. – były to przesłanki ograniczające zdolność prawną osoby fizycznej 

(przesłanki szczególnej  zdolności prawnej w zakresie nabywania nieruchomości rolnych lub 

spłat), co jest sprzeczne z założeniami konstytucyjnymi (1997). Uchylenie w zasadzie 

szczególnych przepisów rolnych k.c. czyni w zasadzie problem ten bezprzedmiotowy (w 

każdym razie na tle dziedziczenia ustawowego i testamentowego). 

i9) Przepisy rolne k.c. wymagały od nabywcy nieruchomości rolnej (gospodarstwa 

rolnego) określonych przesłanek podmiotowych (art. 160, 1059-1067, 1071). Przesłanki te były 

oparte na kryteriach produkcyjnych i humanitarnych. Przesłanki produkcyjne to kwalifikacje 

praktyczne lub teoretyczne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, różnie rozwiązywane w 

historii kodyfikacji (1964, 1971, 1982, 1990). Chodziło tu o pracę w gospodarstwie rolnym lub 

prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego bądź kwalifikacje teoretyczne. Były one 

stopniowo łagodzone w ustawodawstwie. Od pierwotnych rozwiązań  kazuistycznych (np. 

1964, 1971) do bardziej ogólnych (1982, 1990). Przesłanki podmiotowe nie były zawsze 

jednakowo ujmowane w obrocie inter vivos i mortis causa (1964, 1971). W 1982 r. (podobnie 

w zasadzie jak w 1990 r.) nastąpiło ich ujednolicenie w obrocie inter vivos i mortis causa. 

Przesłanki humanitarne były przesłankami dziedziczenia ustawowego i testamentowego oraz 

zapisu rolnego i działu spadku, nie były natomiast samoistnymi przesłankami nabycia 

nieruchomości rolnej w drodze przeniesienia własności i zniesienia współwłasności 

nieruchomości rolnej (art. 160, 214 k.c.). Postulowane uchylenie przepisów rolnych k.c. już 

zniwelowało lub zniwelowałoby w przyszłości te różnice prawne. 

i10) Na tle k.c. z 1964 i 1971 r. występowała przy dziedziczeniu ustawowym (art. 1059 

§ 2 k.c.) instytucja tzw. spadkobiercy rezerwowego („warunkowego”). Nie występowała ona w 

ujęciu k.c. z 1982 i 1990 r., jako bezprzedmiotowa. Konstrukcja teoretyczna tej instytucji przy 

dziedziczeniu ustawowym sprowadzała się do tego, że spadkobierca taki dziedziczył 

gospodarstwo, jeżeli miał kwalifikacje rolne i nie później niż przed upływem sześciu miesięcy 

od otwarcia spadku oświadczył w sądzie lub w państwowym biurze notarialnym gotowość 

prowadzenia gospodarstwa należącego do spadku, a jednocześnie żadna ze 

współdziedziczących z takim spadkobierca osób nie odpowiadała przesłankom z art. 1059 § 1 

                                                           
3 Por. M. Niedośpiał, Z problematyki dziedziczenia gospodarstw rolnych – charakter prawny przesłanek rolnych, 
Studia Prawnicze 1984, z. 3-4, s. 285-308 oraz rozdział III § 1 książki mojej „Dziedziczenie testamentowe 
gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Wydawnictwo „STO”, Bydgoszcz 
2011, Oficyna Wydawnicza „Branta”. 
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pkt 1-3 k.c. Instytucja ta występowała przy wszystkich spadkobiercach ustawowych z 

wyjątkiem rodziców, dla których przesłanki były ujęte łagodniej (art. 1061), wystarczyły 

bowiem tym osobom same kwalifikacje bez konieczności składania oświadczenia rolnego i 

braku osób współdziedziczących z art. 1059 § 1 pkt 1-3 k.c. Instytucja spadkobiercy 

rezerwowego nie występowała na tle noweli do k.c. z 1982 r. (art. 160 § 1 pkt 2, art. 1059 pkt 

1 k.c.). Instytucja spadkobiercy rezerwowego nie występowała także – zasadnie – na tle noweli 

do k.c. z 1990 r. (art. 1059 pkt 2 k.c.). Była ona w tych dwóch ostatnich przypadkach (1982, 

1990) bezprzedmiotowa, do dziedziczenia ustawowego wystarczyły bowiem same kwalifikacje 

rolne bez obowiązku składania oświadczenia o gotowości prowadzenia spadkowego 

gospodarstwa rolnego w zawitym terminie 6-miesięcznym. Obecnie po orzeczeniu TK nie 

występuje także na przyszłość instytucja spadkobiercy rezerwowego (uchylenie przepisów o 

dziedziczeniu ustawowym). 

i11) Na tle wszystkich ujęć k.c. (1964, 1971, 1982, 1990) występowała instytucja tzw. 

zastępstwa szczególnego (art. 1060 § 2, 1061 zd. 2, 1062 § 2 k.c. – 1964, art. 1060 § 2, 1061 

zd. 2, 1062 § 2, 3 k.c. – 1971, art. 1060, 1062 § 1, 2 – 1982, art. 1060, 1062 § 1, 2 – 1990). 

Konstrukcja teoretyczna zastępstwa szczególnego sprowadzała się do tego, że spadkobierca 

taki dziedziczył na podstawie ustawy, mimo że był bliższy krewny wyłączający go w 

normalnym porządku od dziedziczenia, lecz ów krewny nie spełniał przesłanek rolnych, 

natomiast spadkobierca taki spełniał obostrzone warunki: bezpośrednio przed otwarciem 

spadku pracował w gospodarstwie spadkowym nieprzerwanie co najmniej od roku i dla którego 

ta praca stanowiła główne źródło utrzymania (1964) – pracował w spadkowym gospodarstwie 

rolnym, przy czym praca ta stanowiła dla niego główne źródło utrzymania (1971) – 

spadkobierca taki spełniał przesłanki z art. 1059 pkt 1 (w zw. z art. 160 § 1 pkt 1, 2), tj. stale 

pracował w jakimkolwiek gospodarstwie rolnym  bezpośrednio przy produkcji rolnej lub miał 

kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa rolnego (1982) – spełniał przesłanki określone w 

art. 1059 pkt 1 lub 2, tj. stale pracował bezpośrednio przy produkcji rolnej lub miał 

przygotowanie zawodowe do prowadzenia produkcji rolnej (1990). Dla rodziców ta ostatnia 

przesłanka była złagodzona (art. 1061 zd. 2 k.c.), nie wymagało się bowiem, aby stanowiła dla 

nich główne źródło utrzymania (1964, 1971) – musieli spełniać przesłanki z art. 1061 zd. 1 lub 

art. 1059 k.c. Rodzice – według mnie – dziedziczyli na podstawie zastępstwa szczególnego 

także na tle noweli z 1982 i 1990 r. mimo formalnego uchylenia art. 1061 k.c., z przyczyn 

technicznych, a nie merytorycznych (wniosek z wykładni prawa). Stanowisko doktryny w tym 

punkcie było odmienne. Jak stąd widać, spadkobiercy szczególni dziedziczyli na podstawie 

zaostrzonych (1964, 1971) lub zwykłych (1982, 1990) przesłanek produkcyjnych. Zastępcy 

szczególni (z wyjątkiem rodziców) nie dziedziczyli  na podstawie przesłanek humanitarnych 
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(małoletniość, pobieranie nauki zawodu, uczęszczanie do szkół, trwała niezdolność do pracy). 

Mimo to ustawodawca powinien wówczas (1964, 1971, 1982, 1990) przepisy o zastępstwie 

szczególnym uchylić. Osobę, która żyła w chwili otwarcia spadku, a nie spełniała przesłanek 

rolnych, powinien traktować tak, jakby nie żyła w chwili otwarcia spadku. Dalsi krewni 

powołani w jej miejsce według zasad ogólnych dochodziliby do spadku (gospodarstwa rolnego) 

na podstawie art. 1059. Miało to znaczenie zwłaszcza dla osób małoletnich, pobierających 

naukę zawodu, uczęszczających do szkół i trwale niezdolnych do pracy. Zastępstwo szczególne 

nie miało zastosowania do małżonka spadkodawcy oraz dzieci spadkodawcy, gdyż ci nie mieli 

bliższych krewnych, którzy wyłączaliby ich w normalnym porządku od dziedziczenia 

ustawowego. Zastępstwo szczególne było dziedziczeniem ponad głowami żyjących w chwili 

otwarcia spadku bliższych krewnych, którzy nie spełniali przesłanek rolnych. Instytucja ta była 

wielce skomplikowana, prowadziła do różnych niejasności interpretacyjnych w prawie 

spadkowym na tle rozmaitych sytuacji prawnych (bliżsi krewni dziedziczyli z ustawy pozostały 

majątek). Obecnie po orzeczeniu TK i uchyleniu przepisów o dziedziczeniu ustawowym nie 

występuje także instytucja zastępstwa szczególnego. 

i12) Ograniczenia podziału gospodarstw rolnych obowiązywały w toku przeniesienia 

własności nieruchomości rolnych (art. 163), przy zniesieniu współwłasności nieruchomości 

rolnych (art. 213 k.c.) oraz w dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 k.c.) – 1964, 

1971, 1982, 1990. W tym ostatnim przypadku (1990) nie istniały ograniczenia podziału 

gospodarstw rolnych w toku przeniesienia własności nieruchomości rolnych (uchylono art. 163 

k.c.). Ustawodawca posługiwał się bądź kryteriami obszarowymi (1964), bądź ekonomicznymi, 

obszarowo-ekonomicznymi (1971). Kryteria ekonomiczne to gospodarstwo rolne zdolne do 

towarowej produkcji rolnej (różnie rozumianej w 1971 i 1982 r.) bądź klauzula generalna 

„zasady prawidłowej gospodarki rolnej” (1990, art. 213, 1070). Norma obszarowa podstawowa 

(1964, 1971) wynosiła 8 ha użytków rolnych dla całego kraju. Normy minimalne obszarowe 

(1964) wynosiły od 2 do 5 ha użytków rolnych (zróżnicowane regionalnie). Ograniczenia 

podziałowe według mnie i większości literatury nie  obowiązywały na etapie zapisu 

nieruchomości rolnej (art. 1067 k.c.) (niektórzy byli odmiennego zdania, co m.in. w świetle  

uchylenia art. 163 k.c. i obecnego art. 1067 § 2 k.c. oraz orzeczenia TK nie wydaje się zasadne). 

Istniały one tylko na etapie wykonania zapisu. W chwili obecnej (art. 1067 § 2 k.c.) nie ma 

ograniczeń także na etapie wykonania zapisu. Dotyczy to także wykonania zapisu sprzed 1 X 

1990 roku. Co do możliwości zamiany zapisu w naturze prawa  własności nieruchomości rolnej 

na zapis pieniężny por. art. 1067 § 2 k.c. (1990). Zapis  własności nieruchomości rolnej 

naruszający zasady prawidłowej gospodarski rolnej jest ważny, można żądać jego wykonania. 

Obciążony zapisem może jednak żądać jego zamiany na zapis pieniężny, jeżeli wykonanie 
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zapisu prowadziłoby do podziału gospodarstwa rolnego, sprzecznego z zasadami prawidłowej  

gospodarki rolnej (wykonanie zapisu własności nieruchomości rolnej jest zwykłym 

przeniesieniem własności nieruchomości rolnej, a nie zniesieniem współwłasności lub działem 

spadku). 

i13) Odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych obciążeń finansowych 

realizowano w szczególności poprzez system spłat, zachowku i obniżenia zapisu pieniężnego 

(art. 1075, 216, 1082, 1067 k.c.). Zasady szczegółowe w tym względzie ulegały zmianom w 

miarę rozwoju ustawodawstwa. Zawsze jednak wymagano, aby uprawniony do spłat spełniał 

przesłanki podmiotowe (produkcyjne, humanitarne); spłaty oraz zachowek i zapis pieniężny 

były w zasadzie obniżone – a to poprzez system szacunku gospodarstwa rolnego i możliwość 

obniżenia spłat, jak i zachowku (co judykatura i większość doktryny przyjmowała). 

Gospodarstwo rolne szacowano, jeśli chodzi o nieruchomości rolne, według cen państwowych 

nieruchomości rolnych, jeżeli chodzi o budynki według obowiązkowego ubezpieczenia  

budynków w PZU (1964, 1971, 1982). Od 1990 r. od uprawnionego do spłat nie wymagano 

przesłanek rolnych, wymagano je od uprawnionego do zachowku (1990-2001), spłaty, 

zachowek oraz zapis pieniężny mogą być obniżone, nieruchomości rolne (gospodarstwo rolne) 

szacuje się – jak się wydaje – według cen wolnorynkowych (brak wyraźnego przepisu w tej 

mierze). 

i14) Na tle k.c. (1964, 1971, 1982) istniały normy obszarowe maksymalne zwykłe (15, 

20 ha gospodarstwo hodowlane) (art. 161 k.c.) oraz uprzywilejowane (50, 100 ha) z reformy 

rolnej (art. 161, 162, 1068 k.c.). Nadwyżka ponad normy maksymalne zwykłe lub 

uprzywilejowane mogła być przejęta na własność Państwa bez odszkodowania w drodze 

decyzji administracyjnej (1964, 1971) lub orzeczenia sądu (1982). Normy uprzywilejowane 

obowiązywały przy dziedziczeniu ustawowym i testamentowym gospodarstw rolnych oraz 

przy zapisie nieruchomości rolnej (art. 1068) – 1964, 1971, 1982, a także gdy nabywcą 

nieruchomości rolnej był małżonek lub zstępny zbywcy (art. 162 k.c.) – 1964, 1971. 

Początkowo (1964) ustawodawca nie przewidywał możliwości udzielenia zezwolenia na 

przekroczenie norm maksymalnych zwykłych. Potem (1971) ustawodawca przewidywał taką 

możliwość w przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych (art. 161 § 1) na 

podstawie zezwolenia stosownego organu administracyjnego. Przepisy rozporządzenia rolnego 

z 28 XI 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 1972 r., nr 31, poz. 215) precyzowały na podstawie delegacji 

ustawowej te ogólne przesłanki, chodziło o to, aby „nabywca dawał gwarancję należytego 

prowadzenia gospodarstwa rolnego bez potrzeby zatrudnienia w gospodarstwie stałej siły 

najemnej” (§ 6 ust. 1). Ustawodawca (1964, 1971, 1982) nie przewidywał wydania zezwolenia 

na przekroczenie norm maksymalnych uprzywilejowanych. Wydaje się, że stanowiły one górną 
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granicę zezwolenia na przekroczenie norm maksymalnych zwykłych. Ustawodawca traktował 

normy maksymalne jako ustrojowe. W 1990 r. uchylono art. 161 i 1068 k.c. i nie ma żadnych 

norm maksymalnych. Po wydaniu konstytucji z 1997 r. takich norm maksymalnych można 

dopatrywać się w koncepcji gospodarstwa rolnego rodzinnego (art. 23, 8 ust. 2 konstytucji, art. 

58 k.c.), np. gospodarstwo rolne kilkusethektarowe (np. powyżej 150-200 ha  nie wydaje się 

być w zasadzie gospodarstwem rodzinnym). [Obecnie od 16 VII 2003 r. norma maksymalna 

wynosi 300 ha użytków rolnych (por. część III)]. Gospodarstwem rolnym uzasadnionym 

ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 50 do 150 ha. Z tą zasada ekonomiczną nie były 

zgodne uprzednie przepisy k.c. o normach maksymalnych (15, 20 ha  -  50, 100 ha). 

Stymulowały one powstawanie gospodarstw rolnych do 15, 20 ha  (hodowlane). Ustawodawca 

nie miał właściwej perspektywy ekonomicznej w tym zakresie. Przy odrzuceniu proponowanej 

wyżej wykładni konstytucji należy wydać przepis ustawowy (w miejsce art. 161, 1068 k.c.) 

wprowadzający normę maksymalną w granicach 150-200 ha, od której za zezwoleniem sądu 

lub organu administracyjnego (kwestia wyboru organów przez ustawodawcę) można odstąpić 

w przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych. Obecnie projektuje się 

wprowadzenie normy 100 ha. 

i15) Przepisy k.c. przewidywały przesłanki rolne także przy dziedziczeniu 

testamentowym (1964, 1971, 1982) – produkcyjne lub humanitarne. W 1990 r. uchylono art. 

1065 k.c. Spadkobierca testamentowy nie musi spełniać żadnych przesłanek rolnych. Istnieje 

swoboda testowania w tym zakresie (art. 959-967 k.c.). Rozwiązanie ustawodawcy jest w pełni 

trafne (zasadne). 

i16) Także przy zapisie własności nieruchomości rolnej istniał wymóg przesłanek 

rolnych podmiotowych (1964, 1971, 1982). Uchylono zasadnie wymóg przesłanek 

podmiotowych w 1990 r.  (art. 1067 k.c. ich nie przewiduje). W ogóle powinno się uchylić art. 

1067 k.c. z przyczyn podanych uprzednio (pkt i11). 

 i17)  Kodeks cywilny posługuje się pojęciem nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa 

rolnego. Przez długi okres czasu (1964, 1971, 1982) pojęcia te nie były zdefiniowane w 

kodeksie cywilnym, lecz na podstawie delegacji ustawowej w rozporządzeniu rolnym z 28 XI 

1964 r. (§ 1, 2). W noweli z 1990 r. pojęcia te zasadnie zdefiniowano w samym k.c. (art. 461, 

553 k.c.), a nie w rozporządzeniu wykonawczym. Przepisy prawne przewidywały minimalny 

obszar nieruchomości rolnej (a tym samym gospodarstwa rolnego, którego istotnym, 

esencjalnym składnikiem była nieruchomość rolna). Obszar ten nieruchomości rolnej 

pierwotnie wynosił 0,2 ha (Dz.U. z 1964 r., nr 45, poz. 304), potem 0,5 ha (Dz.U. z 1971 r., nr 

37, poz. 332), a następnie 1 ha (Dz.U. z 1989 r., nr 23, poz. 122). Trzeba przyjąć w drodze 

wykładni, że nieruchomością rolną (art. 461 k.c.) jest nieruchomość o obszarze 
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przekraczającym 1 ha nieruchomości rolnych. Jest bezdyskusyjne, że do dziedziczenia z ustawy 

gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się 

przepisy tytułu X ks. IV k.c. (art. 1058 k.c.). Dotyczy to zwłaszcza dziedziczenia ustawowego 

i testamentowego, zapisu oraz działu spadkowego gospodarstwa rolnego. Pogląd, jakoby 

przepis ten (1 ha) nie dotyczył działu spadkowego gospodarstwa rolnego, a tylko dziedziczenia 

ustawowego, jest bezprawny. Norma 0,2 ha nieruchomości rolnych obowiązywała w okresie 

od 18 V 1964 r. do 31 XII 1971 r., od 31 XII 1971 r. do 1 VII 1989 r. obowiązywała norma 0,5 

ha, od 1 VII do 30 IX 1990 r. – norma 1 ha, od 1 X 1990 r. do chwili obecnej norma 1 ha. 

 i18) Jak powiedziano,  nowela do k.c. z 1990 r. uchyliła szczególne przesłanki rolne na 

tle dziedziczenia testamentowego i w zasadzie zapisu oraz na tle przeniesienia własności 

nieruchomości rolnych. Uchylenia te są w pełni trafne (zasadne). Niemniej system prawny na 

tle noweli do k.c. z 1990 r. jest bardzo niespójny, niekoherentny. Jeżeli uchylono szczególne 

przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, to powinno się uchylić szczególne 

przepisy o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej. Jeżeli uchylono szczególne 

przepisy o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych, to powinno się uchylić 

szczególne przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych. Wystarczyło zmienić 

powołanie z ustawy na testament, a dziedziczenie osoby, która nie spełniała przesłanek rolnych, 

było ważne (skuteczne). Nie było to logiczne. Zasadnie zatem TK uchylił przepisy o 

dziedziczeniu ustawowym z dniem ogłoszenia orzeczenia 14 II 2001 roku. Podobnie trzeba by 

uchylić szczególne przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego. Obecne przepisy 

hamują swobodny obrót ziemią, co nie ma uzasadnienia prawnego i ekonomicznego. Od 

sytuacji zupełnie przypadkowych zależą pewne sytuacje prawne. Np. jeśli dana osoba nabywa 

nieruchomość rolną w drodze przeniesienia własności, to nie ma żadnych ograniczeń rolnych 

(art. 160-165, 166 § 2, 157 k.c.). Podobnie jak nabywa nieruchomość rolną kilka osób jako 

współwłaściciele. Natomiast gdy te osoby chcą wyjść z tej współwłasności, to istnieją 

ograniczenia prawne (art. 213-218 k.c.). Skoro nie ma ich przy nabyciu (powstaniu) 

nieruchomości wspólnej, to po co nagle istnieją przy wyjściu z tej współwłasności. To samo 

dotyczy dziedziczenia (ustawowego i testamentowego). Skoro nie ma obecnie ograniczeń 

rolnych na etapie dziedziczenia, to po co nagle istnieją przy wyjściu z tej współwłasności 

(dziale spadku). Następuje w wymienionych wypadkach wywłaszczenie (wyzucie) z prawa 

własności nieruchomości w naturze. Osoby te mogą otrzymać swoją część przy podziale 

fizycznym, ale nie mogą przejąć całej nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego). Osoby te 

mogą otrzymać natomiast spłaty (które mogą być obniżone, co prowadzi do wywłaszczenia w 

sensie ekonomicznym). Nie jest to logiczne (spójne). Przemawia to za uchyleniem 

szczególnych przepisów rolnych także w zakresie działu spadku oraz zniesienia   
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współwłasności (co jest konsekwencją uchylenia przepisów rolnych o przeniesieniu własności 

nieruchomości rolnych oraz o dziedziczeniu gospodarstw rolnych). Po prostu należy uchylić 

wszystkie szczególne przepisy rolne k.c. (m.in. cały tytuł X ks. IV, które mają charakter 

szczątkowy. 

 

  

2j) Orzeczenie TK z 31 I 2001 r. 

 

 Uchyliło ono z dniem ogłoszenia, tj. 14 II 2001 r., przepisy o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych. Uchylenie tych przepisów było logiczną konsekwencją wyprowadzoną z 

przeprowadzonych uprzednio rozważań. 

 

 

3. Przepisy intertemporalne dotyczące dziedziczenia ustawowego gospodarstw 

rolnych 

 

a) Przepisy k.c. z 1964 r. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058 i nast.) weszły 

w życie z dniem ogłoszenia k.c., tj. 18 V 1964 r., (art. I p.w.k.c.), mimo że k.c. wszedł w życie 

1 I 1965 r. Przepisom tym nadano jednak w zasadzie moc wsteczną w zakresie oznaczonym w 

ustawie (art. LV i nast. p.w.k.c.). Na marginesie należy zaznaczyć, że p.w.k.c. powołujące się 

na datę 5 VII 1963 r. nawiązują do ustawy z 29 VI 1963 r., która weszła w życie z tą datą. 

Przepisy k.c. miały kilka wersji (1964, 1971, 1982, 1990). 

 b) Przepisy noweli do k.c. z 1971 r. weszły w życie z dniem 4 XI 1971 roku. Nadano 

im w zasadzie moc wsteczną. Do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku 

otwartego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 4 XI 1971 r., stosuje się przepisy 

kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą (czyli nowelą z 1971 r.), chyba że przed 

tym dniem nastąpił już dział spadku (art. 2 § 1 noweli do k.c., Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 252). 

 Jeżeli wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. noweli z 1971 r., 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku pozostaje w sprzeczności z przepisami kodeksu 

cywilnego w brzmieniu nadanym ustawą, tj. nowelą do k.c. z 1971 r., postanowienie to ulega 

na wniosek osoby zainteresowanej odpowiedniej zmianie (art. 2 § 2 noweli do k.c. z 1971 r.). 
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Przepisy k.c. w brzmieniu nadanym nowelą z 1971 r. mają zastosowanie także do spadków 

otwartych od 4 XI 1971 r. do 5 IV 1982 r. (włącznie), tj. daty wejścia w życie noweli do k.c. z 

1982 r. (6 IV 1982). Czyli jak widać, przepisy noweli z 1971 r. mają znaczną  moc czasową. 

 c) Przepisy noweli do k.c. z 1982 r. (Dz.U. z 1982 r., nr 11, poz. 81) weszły w życie z 

dniem 6 IV 1982 r. (nie miały one mocy wstecznej) i mają zastosowanie do spadków otwartych 

od 6 IV 1982 r. do 30 IX 1990 r. (włącznie) – art. 2 § 1. 

 d) Przepisy noweli do k.c. z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321)  weszły w życie 

z dniem 1 X 1990 r. (nie miały one mocy wstecznej) i mają zastosowanie do spadków otwartych 

po 30 IX 1990 r. (art. 14 ust. 1). Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych w 

brzmieniu ustalonym przez k.c. nowelą z 1990 r. mają zastosowanie  do spadków otwartych od 

1 X 1990 r. do 13 II 2001 r. (włącznie), tj. daty wejścia w życie (14 II 2001 r.) orzeczenia TK 

o utracie mocy obowiązującej przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych. 

 Do zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego oraz do działu spadku 

obejmującego gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

stosuje się przepisy obowiązujące w dacie tych zdarzeń (art. 14 ust. 2), czyli stosuje się zasadnie 

te nowe przepisy k.c. w brzmieniu ustalonym w1990 r., nawet jeśli spadek otwarł się przed 1 

X 1990 r. (np. w 1969, 1987 r.). 

 e) Przepisy k.c. dotyczące dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych zostały 

uchylone z dniem 14 II 2001 r., tj. datą publikacji orzeczenia TK (Dz.U. z 2001 r., nr 11, poz. 

91) i jego wejścia w życie. W istocie dotyczy to przepisów k.c. w brzmieniu ustalonym nowelą 

do k.c. z  1990 r., bowiem TK utrzymał w mocy przepisy k.c. odziedziczeniu ustawowym w 

brzmieniu ustalonym w 1964, 1971, 1982, z wyjątkiem art. 1063 k.c. w ujęciu z 1964 i 1971 r., 

który to przepis (art. 1063) stracił obowiązywanie z mocą wsteczną (został uchylony). 

Zachowano w mocy art. 1063 w brzmieniu ustalonym nowelą do k.c. z 1982 i 1990 roku. W 

ostatnim przypadku (1990) ma to praktyczne znaczenie tylko do spadków otwartych od 1 X 

1990 r do 13 II 2001 r. (włącznie), art. 1063 k.c. 

 Jak stąd widać, przepisy k.c. (1971, 1982, 1990) o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w rolniczej spółdzielni produkcyjnej mają 

zastosowanie w różnych przedziałach czasowych, w zależności od tego kiedy otwarł się spadek. 

TK w zasadzie (tj. poza art. 1063 - 1964, 1971) nie zdecydował się na nadanie orzeczeniu mocy 

wstecznej, pozostały zatem w mocy przepisy o dziedziczeniu  ustawowym gospodarstw rolnych 

i wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych wydane przed 14 II 2001 

rokiem. Datą graniczną jest 14 II 2001 r. 
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 Por. także pkt 10. 

 

 

4. Modele teoretyczne dziedziczenia gospodarstw rolnych i przepisów rolnych k.c. 

(art. 160-167, 213-218, 1058-1088) 

 

1. Jak powiedziano, problem dziedziczenia gospodarstw rolnych może być rozwiązany 

w różny sposób. Po pierwsze, ustawodawca może nie przyjmować w tym zakresie żadnych 

szczególnych wymogów. Taki system należałoby w przyszłości wprowadzić do prawa 

polskiego (art. 922-1057 k.c.). Nie byłoby żadnych ograniczeń rolnych ani na etapie powołania 

do spadku (z ustawy lub z testamentu, podobnie też przy zapisie), ani na etapie działu spadku. 

Właściwie takie było stanowisko pierwszych projektów k.c. (1954, 1955, 1960). Po drugie, 

ustawodawca może poddać dziedziczenie gospodarstwa rolnego określonym ograniczeniom, 

przyjmując jedno z trzech rozwiązań. Szczególne uregulowanie może istnieć tylko na odcinku 

dziedziczenia (a) albo tylko w zakresie działu spadku (b)4,  tak np. w prawie spadkowym i 

postępowaniu spadkowym z 1946 r., projektach k.c. z 1961 i 1962 r. oraz w Szwajcarii i Francji, 

albo też zarówno w dziedzinie powołania, jak i w zakresie działu (c), np. k.c. (1964, 1971, 1982, 

częściowo 1990). W rozwiązaniu ostatnim (c) selekcja spadkobierców jest dwuetapowa, raz, 

na odcinku powołania do spadku, drugi raz, w dziale spadku. Tylko rozwiązania a i c są 

ograniczeniami swobody testowania (przy założeniu, że spadkodawca nie zamieścił w 

testamencie postanowień co do działu spadku, bo gdy zamieścił to i w ujęciu b byłoby to 

ograniczenie swobody testowania). Specjalny system dziedziczenia gospodarstw rolnych 

zapewniający ich niepodzielność obowiązuje w RFN (Anerbenrecht). Zakres ograniczeń we 

wszystkich trzech rozwiązaniach (a-c) może być różny, stosownie do celów, które stawia sobie 

ustawodawca. Wspomniane ujęcia mają określone wady i zalety. 

Przedstawione uprzednio modele ustawodawca może odpowiednio zastosować do 

innych sposobów nabywania własności nieruchomości (przeniesienia prawa własności, 

                                                           
4 Wprowadzenie ograniczeń rolnych jedynie na etapie działu spadku, a nie powołania do niego proponowali m.in. 
J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, Dziedziczenie gospodarstw rolnych de lege ferenda, PiP 1981, z. 8, s. 58-68 („duża 
reforma”); S. Wójcik (np.) Nowe regulacje – nowe problemy i wątpliwości, Rejent 1999, z. 8, s. 171 i nast.; A. 
Westphal, Równość obywateli wobec prawa a przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, Acta 
Universitatis Nicolai Copernici, 1994, Prawo XXXIV, z. 284, s. 98 i nast.; Z. Truszkiewicz, Szczególny porządek 
dziedziczenia gospodarstw rolnych w świetle Konstytucji RP, Studia Iuridica Agraria 2001, t. II, s. 186-193. 
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zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej). Także tutaj –  na tle prawa polskiego – należy 

w pełni zrealizować swobodę nabywania takich nieruchomości. 

Zagadnienie jest jeszcze szersze, a wiąże się z konstrukcją prawa rolnego. Rolnictwo 

powinno być sterowane instrumentami cywilnymi i ekonomicznymi, które są wzajemnie ze 

sobą związane, stanowiąc niejako dwa oblicza tego samego medalu – prawne i gospodarcze. W 

związku z tym tak można sformułować podstawową tezę pracy: należy poddać rolnictwo 

działaniom środków cywilnych i ekonomicznych5. 

Takie ujęcie uzasadnione jest w pełni względami etyczno-cywilno-ekonomicznymi 

(uzasadnienie ogólne). Precyzyjne wykazanie tej tezy wymagałoby odrębnego 

monograficznego opracowania. Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na bliższe 

rozwinięcie tej tezy. Wskazane zostaną tylko niektóre elementy tej sprawy. Niektóre dalsze 

sformułowania już zamieszczono w pracy lub potem zostaną w niej zamieszczone. W każdym 

razie autor – z przyczyn wskazanych uprzednio – nie pretenduje do omówienia podstawowych 

kwestii z tego zakresu. 

2. a) System spójny logicznie jest taki, gdy ograniczenia rolne analogiczne istnieją na 

etapie przeniesienia własności nieruchomości rolnych, zniesienia współwłasności takich 

nieruchomości, dziedziczenia ustawowego i testamentowego gospodarstw rolnych oraz w 

dziale spadku i przy podziale majątku wspólnego małżonków. Tak było w noweli do k.c. z 1982 

r. Tak było też – choć ten system nie był wewnętrznie spójny (w znacznym stopniu odmienne 

przesłanki w obrocie inter vivos i mortis causa) – w pierwszej wersji k.c. z 1964 r. i noweli z 

1971 r. 

b) Tak nie było w noweli z 1990 r. (brak ograniczeń przy przeniesieniu własności 

nieruchomości rolnej oraz dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych i zapisie – były 

ograniczenia rolne przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej oraz dziedziczeniu 

ustawowym i w dziale spadku). 

c) Tak nie będzie (system ten nie będzie spójny), jeśli ograniczenia rolne będą tylko w 

dziale spadku, a nie w innych sytuacjach (przy przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, 

                                                           
5 M. Niedośpiał (np.) Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne, Kraków 1982 
(rozprawa doktorska), UJ, s. 3 i nast.; tenże, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 
fizyczne, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, 2011; tenże, Testament – zagadnienia ogólne testamentu w polskim 
prawie cywilnym, Kraków – Poznań 1993, Polski Dom Wydawniczy „Ławica”, s. 158 i nast.; tenże, Zasady 
dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, Monitor Prawniczy 1996, z. 10, s. 357. Nauczyciele akademiccy 
prawa, np. S. Wójcik i A. Lichorowicz, uważali to za szaleństwo i obłęd oraz wystąpienie antysocjalistyczne. Nie 
zrealizował jej ustawodawca i państwo i ponieśli surowe tego konsekwencje. Kto odrzuca znaki proroków, ten 
ponosi srogie tego konsekwencje. 
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przy dziedziczeniu testamentowym i ustawowym, przy zapisie, przy zniesieniu współwłasności 

nieruchomości rolnej, przy podziale majątku wspólnego małżonków). To wskazuje na to, że 

nie ma uzasadnienia prawnego ani logicznego utrzymywanie ograniczeń rolnych tylko (także) 

w dziale spadku. Wszak wtedy może dojść do zbiegu działu spadku  (współwłasność powstała 

z tytułu dziedziczenia) ze zniesieniem współwłasności nieruchomości rolnej i podziałem 

majątku wspólnego małżonków (w tych dwóch ostatnich przypadkach współwłasność powstała 

w inny sposób niż ograniczenia w drodze dziedziczenia). Przy dziale spadku byłyby 

ograniczenia rolne, nie byłoby ich przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej oraz 

podziale majątku wspólnego małżonków (w skład którego wchodziła nieruchomość rolna - 

gospodarstwo rolne). Prowadziłoby to do dziwacznych, nielogicznych wniosków. Można temu 

częściowo zapobiec, tak jak to uczynił obecnie ustawodawca, poddając dział spadkowego 

gospodarstwa rolnego oraz zniesienie współwłasności  nieruchomości rolnej oraz podział 

majątku wspólnego małżonków (art. 46 k.r.op., art. 1035 k.c., art. 1070, 213-218 k.c.) 

ograniczeniom rolnym. Ale system ten nie byłby logiczny, szczelny prawnie, spójny. Skoro 

bowiem przy powstaniu współwłasności nieruchomości rolnej niespadkowej oraz przy 

powstaniu majątku wspólnego obejmującego nieruchomość rolną (gospodarstwo rolne) nie ma 

żadnych ograniczeń rolnych, np. przy kupnie lub darowiźnie nieruchomości rolnej na rzecz 

kilku osób (współwłasność) nie ma ograniczeń rolnych (strony działają w pełnym zaufaniu do 

prawa, w dobrej wierze), to czemu nagle przy wyjściu z tej współwłasności nieruchomości 

rolnej (z tytułu niespadkowego, np. darowizny, sprzedaży, byłego majątku wspólnego 

małżonków albo z tytułu spadkowego, np. dziedziczenia ustawowego lub testamentowego) 

nagle istnieją ograniczenia rolne. Nabywcy nieruchomości rolnej wpadają w swoistą pułapkę 

(nie było ograniczeń przy powstaniu współwłasności  niespadkowej lub spadkowej – są 

ograniczenia przy wyjściu z tej współwłasności niespadkowej lub spadkowej). Nabywców 

nieruchomości rolnej – przy wyjściu ze współwłasności – spotyka swojego rodzaju zaskoczenie 

prawne. Nie trzeba dodawać, że nie jest to uzasadnione ani z punktu widzenia prawnego (takie 

same zasady jak przy nabyciu własności nieruchomości rolnej powinny istnieć przy wyjściu z 

tej współwłasności, wspólności), ani ekonomicznego, ani moralnego. Może stać się ono 

źródłem nieporozumień prawnych (nabywcy nieruchomości rolnej nie muszą znać się na 

prawie ) i niesnasek (bo np. nagle okazuje się, że tylko jeden ze współwłaścicieli może przejąć 

całą nieruchomość rolną, a pozostali otrzymają tylko spłaty i to być może obniżone). 

Ta niespójność, nielogiczność ograniczeń na etapie działu spadku (ewentualnie także  

zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego małżonków) istnieje także w innej 

postaci (w innym miejscu). Jeśli ograniczenia rolne nie obowiązują przy przeniesieniu 
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własności nieruchomości rolnej, to współwłaściciele, współspadkobiercy, byli małżonkowie 

mogą wyjść z tej wspólności majątkowej  (np. dokonać działu spadku) nie tylko w drodze działu 

spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, ale także w drodze zbycia 

(odpłatnego, np. sprzedaż lub nieodpłatnego, np. darowizna) udziałów we współwłasności 

nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego) na rzecz niektórych lub pozostałych (wszystkich) 

współwłaścicieli, współspadkobierców, byłych małżonków (wspólność majątkowa może ustać 

także w okresie istnienia małżeństwa, np. być wyłączona w drodze majątkowej umowy 

małżeńskiej). Są to czynności prawne zbycia (np. darowizny, sprzedaży) w pełni dozwolone 

także między współwłaścicielami, współspadkobiercami, współmałżonkami (ewentualnie 

byłymi małżonkami). Do czynności prawnej zbycia udziału we współwłasności nie stosuje się 

ograniczeń rolnych (tak jest np. obecnie). Jest to zwykłe przeniesienie własności nieruchomości 

rolnej (ściślej udziału we współwłasności takiej nieruchomości), a to nie podlega żadnym 

ograniczeniom prawnym. Czyli na innej drodze (poprzez zbycie udziału we współwłasności) 

niż na drodze zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej, działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego, podziału majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo 

rolne mogliby oni osiągnąć podobny skutek i nie byłoby to obejście prawa (art. 58 § 1 in 

fraudem legis). Zbycie udziałów (np. wykup udziałów we współwłasności przez jednego ze 

współwłaścicieli) prowadzi do takiego samego skutku praktycznego (prawnego) jak zniesienie 

współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego. Cała konstrukcja ograniczeń 

rolnych na etapie działu spadku (ewentualnie także zniesienia współwłasności oraz podziału 

majątku wspólnego) okazała się bezskuteczna (legła w gruzach). Po co budować takie 

konstrukcje prawne (ograniczenia na etapie działu spadku, ewentualnie także zniesienia 

współwłasności i podziału majątku wspólnego małżonków), skoro można je łatwo legalnie 

obejść i unicestwić. To prawda, że wymaga to (zbycie udziału we współwłasności) zgody 

wszystkich lub niektórych (przynajmniej dwóch) współwłaścicieli, czego nie  musi zakładać 

dział sądowy i sądowe zniesienie współwłasności oraz sądowy podział majątku wspólnego 

małżonków, które mogą nastąpić mimo braku zgody wszystkich lub niektórych 

współwłaścicieli (współspadkobierców), wystarczy wniosek do sądu o dział spadku lub 

zniesienie współwłasności bądź podział majątku wspólnego małżonków złożony przez jednego 

ze współwłaścicieli, którego udział może być nawet niski (np. 1/10 całości nieruchomości 

rolnej). Czyli dział spadku i zniesienie współwłasności oraz podział majątku wspólnego obok 

istnienia instytucji zbycia udziału we  współwłasności  mają swój sens prawny, ale sens 

ograniczeń rolnych – z przyczyn uprzednio podanych – wydaje się co najmniej wątpliwy. 

Oczywiście inny jest reżim prawny zbycia udziału we współwłasności (np. darowizny, 

sprzedaży), a inny działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego 
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małżonków zarówno co do rodzaju (postaci) czynności prawnej (odmienne typy umów, 

czynności prawnych), jak i co do skutków prawnych oraz np. opłat sądowych, notarialnych, ale 

nie zmienia to konkluzji, że nie ma sensu prawnego utrzymywania ograniczeń rolnych na etapie 

działu spadku (ewentualnie także zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego). 

Konkludując, nie ma sensu prawnego, naukowego, moralnego, a także ekonomicznego 

utrzymywanie ograniczeń tylko na etapie działu spadku (ewentualnie także zniesienia 

współwłasności i podziału majątku wspólnego małżonków). Dlatego jestem zdania, że także na 

etapie działu spadku (zniesienia współwłasności oraz podziału majątku wspólnego małżonków) 

nie powinno być ograniczeń rolnych. W ten sposób dochodzimy do źródła prawa cywilnego: 

swobody czynności prawnych, wolności jako istoty prawa, w tym cywilnego. 

Z kolei powrót do poprzednich rozwiązań k.c. (1964, 1971, 1982), aby ograniczenia  

rolne istniały na etapie przeniesienia prawa własności nieruchomości rolnej, zniesienia  

współwłasności takiej nieruchomości, dziedziczenia ustawowego i testamentowego 

gospodarstw rolnych, działu spadkowego gospodarstwa rolnego, podziału majątku wspólnego 

małżonków obejmującego gospodarstwo rolne nie wydaje się uzasadniony, a tylko w ten 

sposób można by uszczelnić granice (luki) prawne. Przerabialiśmy  to dotychczas, wszyscy z 

ulgą przyjęli liberalizację przepisów  prawnych przez nowelę z 1990 r. i powrót do poprzedniej 

niewoli nie wydaje się konieczny, ani pożądany prawnie i ekonomicznie. Trzeba po prostu do 

końca wyzwolić się z tych pęt niewoli i znieść ograniczenia rolne także na etapie działu 

spadkowego gospodarstwa rolnego, zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej oraz 

podziału majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo rolne. Zatem wrócić do 

źródła wszelkiego prawa: wolności. Innej drogi tu nie ma i być nie może. 

Nie działa też argument, że nad współwłaścicielem wisi „miecz Damoklesa”, że jeden 

ze współwłaścicieli grozi, że sprzeda swój udział osobie trzeciej, jeśli nie otrzyma sumy 

pieniężnej (równowartości rynkowej udziału). System ten przy zasadzie, że spłata z 

gospodarstwa rolnego jest pełna i nie może być obniżona (odmiennie czyni to obecnie art. 216 

§ 2 k.c.), nie  działałby w ogóle. Można przed owym „mieczem Damoklesa” zabezpieczyć się 

przyjmując system pełnych spłat (według cen rynkowych i nie  obniżonych). Usunęłoby to 

ewentualne pole do szantażu przez jednego ze współwłaścicieli. Byłby to argument za 

wprowadzeniem pełnych spłat (według cen rynkowych i nie obniżonych). 

Projekty k.c. z 1961 i 1962 r. przewidywały ograniczenia rolne w dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego, nie przewidywały ich przy zniesieniu współwłasności nieruchomości 

rolnej (niespadkowej). I taki system można przyjąć, gdyby ustawodawca decydował się na 



93 
 

wprowadzenie ograniczeń rolnych (tylko na etapie działu spadku, a nie zniesienia 

współwłasności i podziału majątku wspólnego małżonków). Z przyczyn uprzednio podanych i 

ten system nie byłby spójny, logiczny, poprawny. 

Jak stąd widać, tylko system ograniczeń rolnych na etapie przeniesienia własności 

nieruchomości rolnej, zniesienia współwłasności takiej nieruchomości, dziedziczenia 

ustawowego i testamentowego oraz działu spadku i podziału majątku wspólnego jest spójny i 

logiczny. Każdy inny system (jakikolwiek wyłom w powyższym systemie) powoduje, że staje 

się on nielogiczny, niespójny. Łatwy do obejścia w sposób prawnie dozwolony. 

3. Jak powiedziano uprzednio, cel przepisów rolnych k.c. był przede wszystkim 

nacjonalizacyjny (uspołecznienie rolnictwa, pegeeryzacja). Wtórny, dodatkowy, uboczny był 

cel produkcyjny tych przepisów rolnych (ziemia dla rolników, ograniczenie podziału 

gospodarstw rolnych, odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat). Teraz po 1989 r. 

cel tych przepisów (ratio legis) odpadł, nie ma zatem potrzeby utrzymywania szczególnych 

przepisów rolnych k.c. Z uwagi na tę fałszywą ratio legis przepisów rolnych  powinny one być 

obecnie tłumaczone rozszerzająco (a nie zwężająco), np. poprzednie przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym i testamentowym gospodarstw rolnych, o zapisie (reinterpretacja). Taki kierunek 

interpretacji przyjmowałem uprzednio. 

4. Utrzymywanie szczególnych przepisów rolnych może być tamą przy powstawaniu 

wszelkiego rodzaju współwłasności lub wspólności, np. spółek (cywilnych itp.), wspólnot 

majątkowych małżeńskich (nie ma ich na etapie  powstania wspólności, są nagle na etapie 

wychodzenia ze wspólności, była o tym mowa). 

5. Jak powiedziano, przepisy rolne k.c. mają w istocie charakter 

administracyjnoprawny, a nie cywilnoprawny. Są naroślą administracyjną na czystej tkance 

cywilnej.  

6. Ograniczenia rolne nie są uzasadnione z punktu widzenia etycznego. 

7. Istniejące od 1963 r. ograniczenia rolne doprowadziły do destabilizacji stanów 

prawnych (ich zagmatwania) i w dalszym ciągu będą do tego prowadzić, jeśli nadal będą 

istnieć. Strony nie mogąc dokonać czynności prawnej w sposób legalny z uwagi na 

ograniczenia rolne, dokonywały po prostu czynności nieformalnych (bez aktu notarialnego). 

Zlikwidowanie ograniczeń rolnych doprowadzi do uporządkowania stanów prawnych. Pewne 

stany prawne uregulowała ustawa uwłaszczeniowa z 26 X 1971 r., ale był to akt jednorazowy. 

Przy istnieniu ograniczeń rolnych – podobnie jak poprzednio –  wzrasta niepomiernie rola 

posiadania w porównaniu z prawem własności (posiadanie oderwane od prawa). Jest to ważki 
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argument prawny. Oczywiście z rozwiązaniami prawnymi (swoboda czynności prawnych) 

powinny iść równolegle rozwiązania finansowe i ekonomiczne, które umożliwiłyby wolny 

(swobodny) obrót nieruchomościami rolnymi, np. kwestia podatków, opłat sądowych i 

notarialnych. Należałoby gospodarstwa rolne (nieruchomości rolne) całkowicie zwolnić z 

podatku spadkowego (jest on obecnie pobierany od mieszkań w gospodarstwie rolnym), co 

powoduje poważne obciążenie gospodarstwa rolnego, często większe niż spłaty i wstrzymuje 

spadkobierców i zapisobierców od wszczynania postępowania sądowego o stwierdzenie 

nabycia spadku, o dział spadku, o wykonanie zapisu (z uwagi na powszechny brak środków 

finansowych), powodując niepotrzebnie przedłużoną niepewność prawną, która źle wpływa na 

proces inwestycyjny w gospodarstwie rolnym (poza tym nigdy nie wiadomo, jak sąd podzieli 

spadek rolny). 

8. Przepisy rolne k.c. są stosunkowo świeżej daty (1963). Nie spotkały się one z 

akceptacją społeczną. Wprost przeciwnie – jak powiedziano – były wymierzone przeciwko 

rolnikom (cel nacjonalizacyjny). Powszechnie je obchodzono (nie stosowano). To też powinno 

być wskazówką dla ustawodawcy, że nie powinien narzucać on przepisów prawnych rolnikom, 

którzy tego nie chcą. Także należy mieć na uwadze czynnik socjologiczny, społeczny. 

9. Cele polityki rolnej zmieniają się. Dziś są takie, jutro mogą być inne. Kto jest to w 

stanie przewidzieć. Częste nowelizacje k.c. (1964, 1971, 1982, 1990) są tego dowodem. 

10. a) Problem podziału gospodarstw rolnych (art. 163, 213, 1070 k.c.). Skoro nie ma 

ograniczeń podziału nieruchomości rolnych w toku przeniesienia własności (art. 163 k.c.), to 

nielogiczne jest, aby istniały ograniczenia rolne na etapie działu spadku lub zniesienia 

współwłasności bądź podziału majątku wspólnego małżonków. Obecna klauzula generalna, 

którą w istocie jest art. 213 k.c., „podział gospodarstwa rolnego sprzeczny z zasadami 

prawidłowej gospodarki rolnej” jest w istocie doprecyzowaniem na użytek rolny klauzuli 

generalnej „społeczno-gospodarczego przeznaczenia rzeczy” (art. 211 k.c.), jest klauzulą 

generalną o mniejszym stopniu abstrakcyjności (niż art. 211). Dotychczasowe systemy 

ograniczeń podziałowych (obszarowe, ekonomiczne, mieszane: obszarowo-ekonomiczne, art. 

163, 213, 1070 k.c.) zawiodły. Nie będzie dużej różnicy, gdy skreślimy art. 213 k.c. i 

powrócimy do art. 211 k.c. (społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy). 

b) Klauzula art. 213 k.c. nie jest doprecyzowana. Nie wiadomo nigdy ani przy małym, 

ani przy dużym gospodarstwie rolnym, czy sąd dokona jego podziału czy nie. Jest ona ocenna, 

jest w istocie klauzulą generalną, która nie może być tak sformułowana. Nie jest to przepis 

prawa. Podział gospodarstwa rolnego nie może być oparty na klauzuli generalnej. To tak jakby 
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ktoś powiedział, że należy orzekać według słuszności, bez stanowienia żadnych przepisów. 

Może prowadzić to do licznych nadużyć prawnych oraz niepewności prawnej. Czas na 

uchylenie art. 213 k.c., a w to miejsce nikt nie zaproponował rozsądnego rozwiązania, jak 

powiedziałem, wszystko, co było możliwe, już przerabialiśmy z wiadomym negatywnym 

skutkiem (np. nieformalny obrót – faktyczne podziały). Dlatego nie należy tworzyć żadnych 

norm ograniczających podział gospodarstwa rolnego, należy to poddać instrumentom 

cywilnym i ekonomicznym (art. 211 k.c.). Zresztą tworzenie ograniczeń rolnych dla małych 

gospodarstw rolnych kilkuhektarowych (np. do 2 ha) nie wydaje się sensowne.  

c) Obecne ograniczenia podziałowe (art. 213, 1070 k.c.) dotyczą tylko sądowego 

zniesienia współwłasności i działu spadku, nie dotyczą umownego działu spadku, zniesienia 

współwłasności i podziału majątku wspólnego (w formie aktu notarialnego). Art. 213, 1070 

k.c. łatwo mogą być unicestwione przez przejście z sądowego na umowny tryb działu spadku, 

zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków. Z tych też m.in. 

względów nie ma potrzeby ich utrzymania. 

Reasumując, należy znieść wszelkie ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych (art. 

213, 1070 k.c.) i poddać go ogólnym zasadom k.c. (art. 211 k.c., społeczno-gospodarcze 

przeznaczenie prawa). Zasadą winien być dowolny podział gospodarstwa rolnego, odstąpienie 

od niego możliwe byłoby w sytuacjach zupełnie wyjątkowych (ekstremalnych). Czyli przy 

moim stanowisku sąd ma w ręku pewne instrumenty prawne (art. 211 k.c.), które pozwalają mu 

nie dokonywać w wyjątkowych wypadkach podziału gospodarstwa rolnego. 

11. Kwestia spłat z gospodarstwa przy dziale spadku i zniesieniu współwłasności (art.  

216 k.c.). W mojej ocenie przepis ten należy uchylić. Spłaty mogłyby być obniżone na zasadach 

ogólnych art. 5 k.c. (zasady współżycia społecznego, społeczno-gospodarcze przeznaczenie 

prawa), gdy przemawiają za tym względy etyczne. Wymagałoby to zmiany obecnej linii  na 

podstawie art. 5 k.c. przy zniesieniu współwłasności, dziale spadku, podziale majątku 

wspólnego małżonków6. Jest to według mnie pogląd błędny. Tak, że według mnie problem jest 

nie w przepisach prawa, lecz w ich interpretacji.  

Przy odrzuceniu tej koncepcji chyba należałoby utrzymać w mocy obecny art. 216 k.c., 

którego istota sprowadza się do oceny konkretnego stanu rzeczy w świetle zasad współżycia 

społecznego (doprecyzowana klauzula zasad współżycia społecznego i społeczno-

                                                           
6 Por. orz. SN z 6 I 2000 r. I CKN 320/98, OSNC 2000, z. 7-8, poz. 133 z glosą aprobującą T. Justyńskiego, PS 2001, 
z. 10, s. 141-146 i glosą krytyczną M. Niedośpiała, PiP 2001, z. 2, s. 110-112. SN uznał art. 216 k.c. za 
niekonstytucyjny. Odmiennie TK w tym orzeczeniu. Za dopuszczalnością stosowania art. 5 k.c. do obniżenia spłat 
wypowiedział się Z. Truszkiewicz, tamże, s. 191-193. 
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gospodarczego przeznaczenia prawa). Także wtedy zasadą powinny być pełne spłaty, 

wyjątkiem spłaty obniżone w przypadkach uzasadnionych etycznie lub gospodarczo. Oba te 

elementy powinny być połączone. Aczkolwiek zapewne praktyka da przewagę elementowi 

gospodarczemu nad społecznym (etycznym). W art. 5 k.c. akcent kładzie się raczej na element 

etyczny niż gospodarczy. Tak samo według mnie powinno być w art. 216 k.c. 

Wskazana byłaby wtedy pomoc państwa w spłacie przez współwłaściciela lub 

współspadkobiercę spłat (kredyty długoterminowe do 20-25 lat, rozłożone na raty, nisko 

oprocentowane, z kilkuletnią np. 5-letnią karencją spłat, możliwością odroczenia płatności 

wymagalnych rat kredytu itd.). Z uwagi na sytuację finansową państwa jest to postulat mało 

realny. Nawet i wtedy przestrzegałbym rolników przed braniem takich kredytów, łatwo bowiem 

wpaść w tzw. pułapkę kredytową (niespłacenie kredytu, rat, narastające odsetki, narastający 

dług bankowy wyższy niż spłaty, zawsze dodatkowe obciążenie rolnika odsetkami, zadłużenie 

hipoteczne z perspektywą utraty otrzymanego w dziale gospodarstwa rolnego itd.). Poza tym  

banki w chwili obecnej są prawie w całości w rękach prywatnych i niepolskich. Zagraża to 

bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa. Banki te nie będą skłonne udzielać kredytu na spłatę 

spłat (kwestia wypłacalności dłużnika), a aktualna wysoka stopa kredytowa kilkakrotnie 

przewyższająca stopę oszczędnościową banków zniechęca do zaciągania kredytów (drogi 

kredyt). Rolnicy muszą liczyć na własne siły (środki ekonomiczne) i taka jest moja rada 

życiowa. Poza tym zawsze trzeba brać pod uwagę zmianę stopy kredytowej w trakcie spłaty 

kredytu. Przy bankach prywatnych państwo musiałoby gwarantować spłatę kredytu przez 

rolnika. Spłaty zazwyczaj są poważnym obciążeniem rolnika przejmującego gospodarstwo 

rolne. Źródłem spłat w normalnych warunkach powinny być przede wszystkim dochody rolnika 

z gospodarstwa rolnego (zysk). Przy obecnej nieopłacalnej produkcji rolnej (dotacja do 

produkcji rolnej przez samego rolnika, a nie państwo, sprzedaż produktów rolnych poniżej 

wartości kosztów produkcji) zniechęca do przejmowania obowiązku spłat. Preferencje zatem 

m.in. dlatego należy dać podziałowi fizycznemu gospodarstwa rolnego. 

Uchylenie art. 216 k.c. działałoby „czyszcząco” na konstrukcje prawne (inne przepisy 

prawne – stałby się zbędny art. 1067 § 1, 1081, 1082, 217 k.c.). Odsyłają one bowiem do art. 

216 k.c. Ma to swoją zaletę i przemawia też za uchyleniem art. 216 k.c. 

Kwestia konstytucyjności obecnego art. 216 k.c. będzie omawiana potem. Już w chwili 

obecnej można twierdzić, że art. 216 k.c. jest niekonstytucyjny (tak SN, odmiennie TK w 

uzasadnieniu tego orzeczenia). 
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Reasumując, dopuszczam możliwość obniżenia spłat z gospodarstwa rolnego na 

ogólnych zasadach prawa cywilnego (art. 5 k.c.) w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych w 

świetle zasad etycznych.  Regułą są pełne spłaty, spłaty obniżone są wyjątkiem od niej. I tak 

widziałbym problem rozwiązania spłat  z gospodarstwa rolnego (uchylenie art. 216 k.c., 

stosowanie art. 5 k.c.). 

12. Oczywiście należałoby znieść wszelkie ograniczenia podmiotowe (art. 160, 214, 

1071 k.c.) w postaci kwalifikacji teoretycznych lub praktycznych. 

13. Jak była o tym mowa (pkt 2i14), gospodarstwem rodzinnym jest gospodarstwo o 

obszarze do 150-200 ha (art. 23, art. 8 ust. 2 konstytucji, art. 58 k.c.). W razie odrzucenia tego 

poglądu należałoby wprowadzić ustawową normę maksymalną (150-200 ha), od której  w 

przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych można by za zgodą właściwego 

organy (administracyjnego lub sądu) odstąpić. Wystarczy znowelizować k.c. (art. 161, 1068 

k.c.). Obecne projekty przewidują 100 ha. Gospodarstwo rodzinne powinno być oparte na 

osobistej pracy właściciela i członków jego rodziny. [Obecnie od 16 VII 2003 r. norma 

maksymalna wynosi 300 ha użytków rolnych – por. część III pracy].  

14. Przy analizie modeli teoretycznych należy mieć na uwadze aktualną sytuację 

społeczno-ekonomiczną Polski. Po co tworzyć (utrzymywać) szczególne przepisy rolne (art. 

160-167, 213-218, 1058-1088), gdy na poważnych połaciach kraju (milionach hektarów) 

grunty rolne leżą odłogiem, nawet na Podhalu, tradycyjnie znanym z zamiłowania chłopów do 

ziemi, nie ma kto jej uprawiać, gdy produkcja rolna jest nieopłacalna ekonomicznie (kto będzie 

zdolny do uiszczenia spłat) – sprzedaż produktów rolnych poniżej kosztów produkcji (gdy 

rolnik sam dotuje swą produkcję, a nie państwo), gdy nie ma komu sprzedać produktów 

rolnych, które się wyprodukuje. Właśnie sens może mieć wtedy utrzymywanie małych 

gospodarstw rolnych obliczonych na konsumpcję. Za środki do produkcji rolnej (np. nawozy 

sztuczne, maszyny, ciągniki, paliwo, pasze) trzeba wielokrotnie więcej płacić niż wynosi 

analogiczna wartość otrzymywana ze sprzedaży produktów rolnych. Rolnik za swoją ciężką  

całoroczną pracę nie otrzymuje w ogóle wynagrodzenia (w postaci wartości sprzedanych 

produktów rolnych). Zupełnie nieopłacalny rachunek ekonomiczny dla rolnika. W tej sytuacji 

rozwiązania należy szukać nie w szczególnych przepisach rolnych, lecz w odpowiednich 

instrumentach cywilnych i ekonomicznych. Dopóki to nie nastąpi, nie ma co marzyć o tym, aby 

rolnictwo podniosło się (ruszyło z miejsca). 

15. Reasumując, należy rolnictwo poddać działaniu środków cywilnych i 

ekonomicznych. Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o 
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obszarze od 50 do 150 ha. Przesłanką tego jest uchylenie wszystkich przepisów rolnych k.c. 

(cywilny model agrarystyki). Wolność jest istotą prawdziwego prawa. 

 

 

5. Moc obowiązująca starych przepisów k.c. (modele) – art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy 

o TK 

 

Art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z 1 VIII 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. z 1997 

r., nr 102, poz. 63) stanowi, co następuje: „Trybunał umarza na posiedzeniu niejawnym 

postępowanie: 3) jeżeli akt normatywny w zakwestionowanym zakresie utracił moc 

obowiązującą przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał”. 

Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał sprawę konstytucyjności przepisów k.c., m.in. w 

ujęciach z 1971 i 1982 roku. Przepisy te, jak była o tym mowa, mają zastosowanie do spadków 

otwartych w stosownych przedziałach czasowych (noweli z 1971 r. – do spadków otwartych 

przed 6 IV 1982 r., noweli z 1982 r. do spadków otwartych od 6 IV 1982 r. do 30 IX 1990 r. 

włącznie). Zatem są one nadal stosowane, czyli nadal mają moc obowiązującą w stosownych 

uprzednich przedziałach czasowych zgodnie z przepisami międzyczasowymi 

(intertemporalnymi). Na podstawie tych ujęć uprzednich k.c. wydawane są nadal postanowienia 

o stwierdzeniu nabycia spadku, czyli są one nadal stosowane, a zatem mają moc obowiązującą 

stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 3 konstytucji. 

Tak też rozstrzygnął tę sprawę TK, który stwierdził, co następuje: „W tej chwili 

Trybunał Konstytucyjny, orzekając w pełnym składzie podtrzymuje stanowisko wyrażone w 

licznych wcześniejszych orzeczeniach, zgodnie z którym przepis obowiązuje w systemie 

prawa, dopóki na jego podstawie są lub mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania 

prawa, zaś utrata mocy obowiązującej jako przesłanka umorzenia postępowania przed 

Trybunałem Konstytucyjnym następuje dopiero wówczas, gdy przepis ten nie może być 

stosowany do jakiejkolwiek sytuacji faktycznej” (pkt III, 3, s. 57, 58 ZU). Dalej  TK wskazuje, 

że zgodnie z przepisami intertemporalnymi nadal wydawane są postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku na podstawie uprzednich przepisów, które obowiązują w określonych 

przedziałach czasowych. 

W tym stanie rzeczy odmienny model teoretyczny, że wspomniane przepisy k.c. już nie 

mają mocy obowiązującej, a zatem nie może być badana kwestia ich konstytucyjności, jest 

nieaktualny. 
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6. Prawo dziedziczenia (konstytucyjne, cywilne) 

 

1. Najpierw omówimy kwestię cywilnego prawa dziedziczenia. W literaturze prawa 

cywilnego większość autorów przyjmuje istnienie prawa dziedziczenia7. Nieprawdziwe jest 

zatem stwierdzenie, zawarte w tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego (III, 5, s. 59 ZU), 

że jest ono używane „sporadycznie”. Gorącym przeciwnikiem prawa dziedziczenia był Jan 

Gwiazdomorski8. Zapewne do jego poglądu przychyla się Trybunał Konstytucyjny, nie cytując 

go. Osobiście podałem pełne uzasadnienie  (najszersze w literaturze) istnienia takiego prawa 

podmiotowego. Nie sposób przeprowadzać całego skomplikowanego procesu dowodowego. 

Odsyłam zatem do mojego opracowania, w którym przytoczyłem argumenty za istnieniem 

prawa dziedziczenia (w sensie prawa na spadku). Niepoważne jest stwierdzenie uzasadnienia 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (jw.), które powołuje się na fakt, że ustawa k.c. nie 

używa sformułowania prawo dziedziczenia (charakterystyczne jest – zdaniem Trybunału 

Konstytucyjnego – zastąpienie sformułowania prawa spadkowego z 1946 r. „stwierdzenie praw 

do spadku” przez „stwierdzenie nabycia spadku”). Sformułowania tego „prawo dziedziczenia” 

używają zresztą przepisy wprowadzające k.c. (art. LVI-LVII). Poza tym należy przywiązywać 

wagę nie tyle do formalnej, ile do rzeczywistej treści pewnych instytucji, to zaś pozwala na 

konstrukcję prawa dziedziczenia (w sensie prawa na spadku). Trybunał Konstytucyjny nie 

powołuje mojego podstawowego opracowania z tego zakresu, ani też nie odpiera w ogóle moich 

argumentów przytoczonych za istnieniem prawa dziedziczenia (w znaczeniu prawa na spadku).  

W tym sensie brak jest uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego, że nie ma cywilnego 

podmiotowego prawa dziedziczenia (w sensie prawa na spadku). Jest to niewątpliwie luka w 

uzasadnieniu orzeczenia TK, tym bardziej dotkliwa, że rozwiązanie treści prawa dziedziczenia 

                                                           
7 Tak np. M. Niedośpiał, Prawo dziedziczenia – zagadnienia konstrukcyjne, Palestra 1986, z. 12, s. 15-23; tenże, 
Swoboda testowania, Bielsko-Biała 2002, Wydawnictwo Studio „STO”, rozdz. VI; J. St. Piątowski, w: System prawa 
cywilnego, t. IV, Prawo spadkowe (praca zbiorowa pod jego redakcją), Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź 1986, s. 16-23; tenże, Prawo spadkowe – zarys wykładu, wydanie V, zaktualizował i uzupełnił B. 
Kordasiewicz, Warszawa 2002, s. 19-21; A. Wolter, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. 128; 
A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne – zarys części ogólnej, Warszawa 1996, s. 129; S. Grzybowski, 
System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974, s. 235; A. Ohanowicz, 
Recenzja pracy J. Gwiazdomorskiegoi, Prawo spadkowe, RPEiS 1959 z. 4, s. 192, 193; A. Stelmachowski, Przesłanki 
i zakres dziedziczenia praw, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Janusza 
Pietrzykowskiego (redaktor Z. Banaszczyk), Warszawa 2000, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 303-307; S. Szer, Prawo 
cywilne – część ogólna, Warszawa 1967, s. 124. Por. także Z. Truszkiewicz, tamże, s. 182-186. 
8 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 166-177. 
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(konstytucyjnego, cywilnego) wpływa na sposób rozstrzygnięcia szeregu zagadnień prawnych 

(np. konstytucyjności przepisów o dziale spadkowego  gospodarstwa rolnego). 

Podstawową kategorią prawa spadkowego jest podmiotowe prawo spadkowe (droit de 

succession, Erbrecht), zwane również prawem dziedziczenia. Można je  określić jako prawo 

spadkobiercy. Pojęcia te nadal będą używane zamiennie, synonimicznie. „Prawo 

dziedziczenia” używa się ze względów zwyczajowych. 

Należy teraz rozważyć, jaką ma ono treść. Teoretycznie możliwe są trzy jego ujęcia 

(stosownie do momentu czasu, o jaki chodzi): a) prawo spadkowe istniejące przed otwarciem 

spadku, b) prawo spadkowe powstające z chwilą otwarcia spadku i c) prawo spadkowe 

powstające po otwarciu spadku. W pierwszej sytuacji pod literą a) powstawałoby ono na rzecz 

osoby powołanej do spadku (z ustawy lub z testamentu) i wygasałoby z chwilą otwarcia spadku. 

W drugim wypadku pod literą b) powstaje ono na rzecz spadkobiercy z chwilą otwarcia spadku. 

Natomiast w trzeciej sytuacji pod literą c) powstaje ono na rzecz spadkobiercy po otwarciu 

spadku. Rozwiązania pod a) i b) można ująć jako prawo do spadku, natomiast wersję pod c) – 

jako prawo na spadku. Oczywiście możliwe jest łączenie tych ujęć: a), b) i c); b) i c); b), c); a), 

b); a), c). Jednakże byłyby to już wtedy inne, kolejne wersje prawa spadkobiercy (rozwiązania 

pośrednie). 

W prawie polskim nie ma prawa do spadku ani w okresie przed otwarciem spadku (a), 

ani w chwili otwarcia spadku (b). 

Ujęcie pierwsze (a) jest nieadekwatne. Nie można wskazać treści tego prawa ani jego 

ochrony. Spadkobierca testamentowy lub ustawowy może być pozbawiony tego statusu w 

drodze przeróżnych zdarzeń prawnych (np. odwołania testamentu, urodzenia lub śmierci 

oznaczonych osób itd.). Co najwyżej w okresie przed otwarciem spadku można by mówić o 

ekspektatywie prawa podmiotowego dziedziczenia (w sensie prawa na spadku). Tego zdania 

jest A. Stelmachowski. Nie wydaje się to jednak zasadne. 

 Ujęcie drugie na tle prawa polskiego (nabycia spadku z chwilą jego otwarcia) nie 

wydaje się adekwatne. Na oznaczenie sumy (zespołu) przesłanek, które prowadzą do nabycia 

spadku (jego odziedziczenia), używa się terminu „prawo podmiotowe”, a zatem zespół (suma) 

przesłanek dziedziczenia ma stanowić prawo dziedziczenia. Otóż tu tkwi zasadniczy błąd w 

ujęciu tego stanowiska.  Dziedziczenie jest sposobem nabycia praw podmiotowych 

(obowiązków) i dlatego nie można go utożsamiać z prawem podmiotowym. W systemie 

nabycia spadku z chwilą jego otwarcia, prawo to powstawałoby i zarazem wygasałoby w tym 
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momencie. W tym ostatnim systemie – a dotyczy to przecież k.c. – nie sposób byłoby wskazać, 

jaka jest treść tego prawa oraz na czym ma polegać jego ochrona. 

 Z tych wszystkich względów w kodeksie cywilnym nie ma podstaw do konstruowania 

prawa dziedziczenia w ujęciu drugim b). Dziedziczenie jest tylko sposobem nabycia praw 

podmiotowych, nie jest ono prawem podmiotowym. Konstrukcja prawa dziedziczenia w ujęciu 

b) może być ewentualnie aktualna w tych systemach, które nie znają nabycia spadku z chwilą 

jego otwarcia (np. w k.c.a.). W niektórych ustawodawstwach do nabycia spadku obok jego 

otwarcia potrzebne są inne elementy (zdarzenia), np. objęcie faktyczne spadku, oświadczenie 

o jego przyjęciu lub orzeczenie sądowe. Tak nie jest w prawie polskim (wystarczy samo 

otwarcie spadku). 

 Można natomiast mówić o prawie dziedziczenia w sensie prawa na spadku. W drodze 

wykładni obowiązującego zespołu przepisów k.c. (art. 1012, 1017, 1025-1028, 1029, 1035-

1036, 1037, 1048-1050, 1051-1055, 1056, przepisy wprowadzające k.c. art. LVI-LXII) można 

stwierdzić, że ustawodawca dopuszcza takie prawo i określa jego treść. 

 W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego spadkobierca 

może, z wyłączeniem innych osób, korzystać ze spadku zgodnie ze społeczno-gospodarczym 

przeznaczeniem swego prawa, a w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody ze 

spadku. W tych samych granicach może on rozporządzać spadkiem (treść prawa dziedziczenia 

w sensie prawa na spadku określona przez analogię do treści prawa własności, art. 140 k.c.). 

 Reasumując, na tle prawa polskiego nie ma prawa dziedziczenia w sensie prawa do 

spadku [ani w okresie przed otwarciem spadku, ani w chwili otwarcia spadku; ani w ujęciu a), 

ani w ujęciu b)]. Jest natomiast w prawie polskim prawo dziedziczenia w sensie prawa na 

spadku (w ujęciu c). Nie ma także podstaw do ujęć pośrednich. 

  Wyżej przedstawiliśmy prawo dziedziczenia w sensie prawa przysługującego 

spadkobiercy. Można mówić o prawie spadkowym w sensie przedmiotowym lub 

podmiotowym. Prawo spadkowe w znaczeniu przedmiotowym można określić jako zespół  

przepisów prawnych regulujących przejście masy spadkowej ze spadkodawcy na spadkobiercę 

oraz kwestie z tym związane (jak np. zapisu, polecenia, odpowiedzialności za długi spadkowe, 

stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku). Natomiast prawo spadkowe w znaczeniu 

podmiotowym (prawo dziedziczenia) – to przysługujące spadkobiercy prawo do spadku 

(abstrahując w tym miejscu od bliższego określenia treści tego prawa). Można by nawet mówić 

o prawach spadkowych w znaczeniu podmiotowym; pojęcie to obejmowałoby obok prawa 

spadkowego w ścisłym tego słowa znaczeniu także inne prawa spadkowe, np. prawo 
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zapisobiercy, uprawnionego z zachowku, prawo do spłat, szczególne prawo poleceniobiercy 

(powstające w pewnych sytuacjach). Te inne prawa spadkowe mają z reguły charakter praw 

względnych, jak wyżej wymienione. Mogą to być prawa kształtujące, jak np. prawo do 

przyjęcia (odrzucenia) spadku. Wszystkie one nazwę „praw spadkowych” zawdzięczają temu, 

że ich źródłem są przepisy prawa spadkowego. W wypadku praw  względnych są to z reguły 

(por. bowiem art. 982 k.c.) zwykłe wierzytelności (np. wynikające z zapisu zwykłego, 

zachowku, spłat). Prawo spadkobiercy (prawo dziedziczenia w sensie prawa na spadku) jest 

prawem podmiotowym bezwzględnym. 

 W ten sposób ustaliliśmy pokrótce kwestię cywilnego prawa dziedziczenia 

(podmiotowego prawa spadkobiercy). 

 2. Po omówieniu cywilnego prawa podmiotowego przechodzimy do omówienia 

konstytucyjnego (publicznego) prawa dziedziczenia. Podstawą prawną do jego skonstruowania 

są art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 konstytucji. Wspominają one o „prawie dziedziczenia”. 

„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia” (art. 21). „Każdy ma prawo do 

własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” (art. 64 ust. 1). „Własność, 

inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie  

prawnej” (art.  64 ust. 2) 

 W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się dwa ujęcia prawa 

dziedziczenia (węższe i szersze) – dwie interpretacje prawa dziedziczenia (węższa i szersza). 

Jest zatem bezdyskusyjne w orzecznictwie TK, że ujęcie wąskie zawsze objęte jest tym 

pojęciem. 

 Problem jest poniekąd analogiczny jak co do konstytucyjnej definicji własności. Są 

dwie interpretacje tego  pojęcia (w doktrynie i orzecznictwie TK): węższa i szersza. W ujęciu 

wąskim własność oznacza prawo cywilne podmiotowe, którego treść określa art. 140 k.c.9. W 

ujęciu szerszym własność w sensie konstytucyjnym to synonim mienia z k.c. (art. 44), czyli 

obejmuje ono własność i inne prawa majątkowe10. W mojej ocenie zasadne jest to szerokie 

ujęcie własności w sensie konstytucyjnym (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej). Takie 

też w zasadzie jest orzecznictwo TK. 

 Prawo dziedziczenia w sensie konstytucyjnym w ścisłym tego słowa znaczeniu (sensu 

stricto) oznacza prawo do dziedziczenia spadku (na podstawie ustawy lub testamentu). Czyli 

                                                           
9 Tak np. wyrok TK z 25 II 1999 r. K 23/98, OTK ZU 1999, z. 2, poz. 25, s. 163-165 (163-167); S. Malarski, w: 
Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 r. (praca zbiorowa pod red. J. Bocia), 
Wrocław 1998, s. 54. 
10 Tak wyrok TK z 31 I 2001 r. P 4/99, OTK 2001, z. 1, poz. 5. 
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prawo dziedziczenia w istocie utożsamia się z dziedziczeniem (ustawowym lub 

testamentowym). Takie jest w istocie stanowisko TK w omawianym tu orzeczeniu z 31 I 2001 

r. 

 Prawo dziedziczenia konstytucyjne w sensie szerokim (sensu largo) oznacza nie tylko 

dziedziczenie (ustawowe lub testamentowe), lecz także inne prawa spadkowe (jak np. zapis, 

zachowek, prawo  przyjęcia lub odrzucenia spadku, prawo do spłat, prawo do działu spadku). 

A oto co dosłownie stwierdza TK w orzeczeniu a 25 II 1999 r. (OTK ZU 1999, z. 2, poz. 25, s. 

167 uzasadnienia) cytowanym wyżej. Po stwierdzeniu, że o prawie dziedziczenia jest mowa w 

art. 64 i 21 konstytucji, stwierdza on, co następuje: „W tym kontekście należy także poszukiwać 

desygnatu pojęcia prawo dziedziczenia zamieszczonego w art. 21 ust. 1 Konstytucji RP. Nie 

chodzi tu więc tylko o sam fakt sukcesji na podstawie testamentu bądź ustawy, mającej miejsce  

z chwilą otwarcia spadku a więc śmierci spadkodawcy, ale również o spoczywający na 

organach państwa obowiązek ochrony wszelkich praw obligacyjnych związanych ze spadkiem 

(jak zapis czy zachowek), a także obowiązek ustanowienia i zabezpieczenia odpowiednich 

procedur, mających na celu stwierdzenie nabycia spadku, ochronę nabywcy czy dział spadku. 

Nadto z przepisu art. 21 ust. 1 konstytucji wynika pozytywny nakaz stanowienia takiego prawa, 

które pozostawać będzie w zgodzie z wolą spadkodawcy. Nieodłącznym korelatem swobody 

dziedziczenia jest swoboda rozrządzania własnością i prawami majątkowymi na wypadek 

śmierci” (M.N. – swoboda testowania). 

 Takie samo stanowisko jakie zajął Trybunał Konstytucyjny 25 II 1999 r., zajął także 

Prokurator Generalny we wniosku do TK o zbadanie zgodności przepisów rolnych k.c. z 

konstytucją (por. orz. TK z 31 I 2001, I, 5A, s. 50 ZU). Wyraźnie Prokurator Generalny 

powołuje się na poprzednie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 II 1999 r. 

 Do tego orzeczenia TK z 25 II 1999 r. oraz stanowiska Prokuratora Generalnego w tej 

sprawie (31 I 2001) nie ustosunkował się wprost TK w orzeczeniu z 31 I 2001 r., mimo że 

zdawał sobie sprawę z tego, że dochodzi do rozbieżności w orzecznictwie TK co do pojęcia 

„prawa dziedziczenia” i ostrych reperkusji prawnych, które z tego wynikają (np. co do 

konstytucyjności przepisów rolnych k.c. o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego). Jest to 

wadą tego ostatniego orzeczenia (z 31 I 2001 r.).  

 Według mnie zasadne jest szerokie ujęcie prawa dziedziczenia w sensie 

konstytucyjnym. Jest ono analogiczne do szerokiego ujęcia praw spadkowych (prawo 

spadkobiercy i inne prawa spadkowe). Jest to także podyktowane względami etycznymi. 

Zasadne jest zatem stanowisko zajęte przez TK w orzeczeniu z 25 II 1999 r. 
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  To szerokie ujęcie prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym w pełni chroni 

podmioty prawa cywilnego, czego nie gwarantuje im wąskie ujęcie prawa dziedziczenia w 

sensie konstytucyjnym. Inne prawa spadkowe niż prawo spadkobiercy także korzystają z 

ochrony konstytucyjnej przy szerokim ujęciu prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym, 

np. prawo do zapisu, do polecenia, do zachowku, do przyjęcia lub odrzucenia spadku, do spłat, 

ogólnie mówiąc do działu spadku. Te inne prawa majątkowe niż prawo spadkobiercy nie 

korzystają w zasadzie z ochrony konstytucyjnej przy wąskim ujęciu prawa dziedziczenia w 

sensie konstytucyjnym (np. prawo do zapisu, do zachowku, do spłat, do działu spadku). Taki w 

istocie zawężający ochronę konstytucyjną tych innych praw spadkowych niż prawo 

spadkobiercy jest pogląd TK w orzeczeniu z 31 I 2001 roku. Odmienny jest pogląd – jak 

powiedziano – TK w orzeczeniu z 25 II 1999 r., i on jest trafny. 

 Z powyższej konstatacji płyną daleko idące skutki prawne. Na przykład przy szerokim 

ujęciu prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym niekonstytucyjne są zatem przepisy rolne 

k.c. dotyczące działu spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070, art. 213-218 k.c.), 

zachowku (art. 1082 k.c.), odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1081 k.c.), zapisu rolnego 

(art. 1067 § 1, 2), w ogóle przepisy rolne k.c. (cały tytuł X ks. IV k.c.). I takie według mnie jest 

stanowisko TK zawarte w orzeczeniu z 25 II 1999 r. (wniosek z niego). Natomiast przy wąskim 

ujęciu prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym, to przepisy rolne k.c. dotyczące wyżej 

wymienionych kwestii mogą być uznane za zgodne z konstytucją (art. 1070, art. 213-218 k.c., 

art. 1082, 1081, 1067 § 1, 2 k.c.), nie dotyczy to tylko przepisów dotyczących dziedziczenia 

(ustawowego lub testamentowego gospodarstw rolnych), które na pewno są niekonstytucyjne  

także przy wąskim ujęciu prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym (bo obejmuje ono 

ochroną zawsze dziedziczenie ustawowe i testamentowe). W praktyce dotyczyłoby to 

przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych, bo przepisy rolne o dziedziczeniu 

testamentowym zostały w 1990 r. uchylone. Dlatego m.in. z tego powodu uważam za nietrafne 

stanowisko TK zajęte w orzeczeniu z 31 I 2001 roku. Z tych samych przyczyn co 

niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu ustawowym (i testamentowym) gospodarstw 

rolnych, niekonstytucyjne są inne przepisy rolne k.c. (cały tytuł X ks. IV k.c.), w szczególności 

przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (tracą sens wtedy także przepisy o 

zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej, art. 213-218), o zachowku (art. 1082), o 

zapisie rolnym (art. 1067 § 1, 2), o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1081 k.c.). 

Wszystkie przepisy rolne k.c. (art. 213-218, tytuł X ks. IV, art. 1058-1088) powinny być uznane 

za niekonstytucyjne zawsze przy szerokim ujęciu prawa dziedziczenia w sensie 

konstytucyjnym. Do tego wniosku – według mnie – można dojść przy wąskim ujęciu prawa 
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dziedziczenia w sensie konstytucyjnym (o czym będzie mowa potem), ale on jest bardziej 

oczywisty przy szerokim ujęciu prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym. 

 A oto, co wprost stwierdza TK w uzasadnieniu orzeczenia z 31 I 2001 r.: „Art. 64 ust. 

1 konstytucji, odczytywany w kontekście innych przepisów mówiących o dziedziczeniu (art. 

64 ust. 2 i art. 21 ust. 1 konstytucji), stanowi podstawę publicznego prawa podmiotowego, 

którego treścią jest gwarantowana konstytucyjnie wolność nabywania ziemi, jego zachowania 

oraz dysponowania nim. Dysponowanie mieniem w szczególności zbywanie go (w całości lub 

w części) w drodze dokonywania przez uprawnionego czynności inter vivos i mortis causa” 

(pkt III,5, s. 59 ZU). 

 Oba orzeczenia TK z 31 I 2001 r. i 25 II 1999 r. uznają, że swoboda testowania ma 

konstytucyjne gwarancje. 

 Konkludując, możliwe są dwa ujęcia prawa dziedziczenia w sensie konstytucyjnym – 

węższe i szersze. Zasadne jest ujęcie szersze. Jest bezdyskusyjne, że dziedziczenie (ustawowe 

i testamentowe) jest zawsze objęte tym prawem. 

 3. W jakiej relacji pozostaje ujęcie konstytucyjne prawa dziedziczenia (publiczne prawo 

podmiotowe) do cywilnego prawa dziedziczenia (prywatne prawo podmiotowe). 

 Dla mnie nie ulega wątpliwości, że akcent w prawie dziedziczenia, jako prawie 

konstytucyjnym, został położony na to, że spadek jest dziedziczny, zatem na dziedziczenie jako 

rodzaj sukcesji uniwersalnej. Na oznaczenie tej m.in. sytuacji prawnej (dziedziczenia – sukcesji 

uniwersalnej) ustawodawca użył pojęcia prawa dziedziczenia. Pośrednio wynika to z 

konstytucji z 1952 r. (art. 12, 13) (art. 17, 18), która wspominała o dziedziczeniu. Temu 

konstytucyjnemu podmiotowemu prawu dziedziczenia (sukcesji uniwersalnej) nie odpowiada 

– przynajmniej na tle prawa polskiego (odmiennie np. może być w k.c.a.) prawo podmiotowe 

dziedziczenia w sensie cywilnym. Istnieje tu rozbieżność między ujęciem konstytucyjnym i 

cywilnym tego prawa. 

 Natomiast można mówić o prawie dziedziczenia w sensie prawa na spadku (po otwarciu 

spadku), np. uprawnieniu do korzystania, posiadania i rozporządzania spadkiem. Temu 

podmiotowemu prawu dziedziczenia w sensie cywilnym odpowiada także prawo konstytucyjne 

– prawo dziedziczenia, które obejmuje także wersję prawa na spadku (np. konstytucyjne 

gwarancje korzystania, posiadania i rozporządzania spadkiem przez spadkobiercę). 

 Natomiast – jak się wydaje – nie można mówić o konstytucyjnym prawie do spadku 

(przed otwarciem spadku), podobnie jak nie można mówić o cywilnym prawie podmiotowym 
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do spadku (w okresie przed otwarciem spadku). Na pewno tak jest, gdy chodzi o prawo do 

spadku jako prawo indywidualne (konkretne), przysługujące konkretnej jednostce, 

konkretnemu człowiekowi. Wszak może on być tego prawa pozbawiony przez śmierć przed 

otwarciem spadku powołanego z ustawy lub z testamentu spadkobiercy ustawowego lub 

testamentowego, odwołanie testamentu, urodzenie się bliższych krewnych, którzy wyłączają 

dotychczasowego krewnego powołanego z ustawy do spadku, przez testament negatywny itd. 

Nie sposób byłoby określić także treści tego prawa (w okresie przed otwarciem spadku). Nie 

wydaje się też, aby można mówić o abstrakcyjnym prawie podmiotowym cywilnym lub 

konstytucyjnym (w okresie przed otwarciem spadku). 

 Stąd dochodzimy do konkluzji, że istnieje cywilne prawo podmiotowe na spadku. Nie 

ma prawa cywilnego do spadku (ani w wersji przed otwarciem spadku, ani w wersji 

dziedziczenia, jako sukcesji uniwersalnej). Natomiast jest konstytucyjne prawo dziedziczenia 

jako synonim (odpowiednik) dziedziczenia (sukcesji uniwersalnej) oraz prawa na spadku. Nie 

ma konstytucyjnego prawa do spadku (przed otwarciem spadku). Czyli jak widzimy, prawo 

cywilne spadkobiercy i prawo konstytucyjne dziedziczenia nie pokrywają się w zupełności. Nie 

ma prawa cywilnego ani konstytucyjnego prawa do spadku (w okresie przed otwarciem 

spadku). Jest cywilne i konstytucyjne prawo na spadku. Jest konstytucyjne prawo dziedziczenia 

(sukcesji uniwersalnej), na oznaczenie dziedziczenia jako sukcesji uniwersalnej. Nie ma 

natomiast cywilnego prawa dziedziczenia (sukcesji uniwersalnej) na oznaczenie dziedziczenia 

jako sukcesji uniwersalnej. Czyli konstytucyjne prawo podmiotowe dziedziczenia i cywilne 

prawo dziedziczenia podmiotowe częściowo pokrywają się, częściowo nie pokrywają się (są w 

stosunku logicznym krzyżowania). 

 

  a       b                 c                                   

 

 

 

 

a – prawo do spadku (przed otwarciem spadku) (brak prawa konstytucyjnego i cywilnego), 

b, c – jest konstytucyjne prawo dziedziczenia, 

b – nie ma cywilnego prawa dziedziczenia (prawo do spadku w ujęciu b), 
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c – jest cywilne prawo dziedziczenia (prawo na spadku). 

 Konstytucyjne prawo dziedziczenia w równej mierze kładzie nacisk na dziedziczenie 

(jako sukcesję uniwersalną) oraz na prawo na spadku, z tym że chyba główny akcent położony 

jest raczej na dziedziczenie jako sukcesję uniwersalną. 

 Konstytucja równomierny, a może główny akcent kładzie na prawo dziedziczenia, czyli 

na dziedziczenie jako sukcesję uniwersalną, że prawo własności (i inne prawa majątkowe) jest 

dziedziczne, że nie można wyłączyć w drodze ustawy dziedziczenia praw cywilnych (własności 

i w zasadzie innych praw majątkowych) ani ich ograniczyć. Konstytucja gwarantuje także 

prawo na spadku. 

 TK przyjmuje tutaj (31 I 2001), że nie ma cywilnego prawa podmiotowego 

dziedziczenia (ani na spadku – przed otwarciem spadku, ani dziedziczenia – powstałego z 

chwilą otwarcia spadku, ani prawa na spadku). W orzeczeniu z 25 II 1999 r. TK przyjął, że nie 

ma – jak się wydaje – cywilnego prawa do spadku – przed otwarciem spadku, jest natomiast 

cywilne prawo dziedziczenia – powstałe z chwilą otwarcia spadku (synonim dziedziczenia) 

oraz prawo dziedziczenia na spadku. 

 

 

7. Uzasadnienie niekonstytucyjności przepisów o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych (art. 1058, 1059-1062, 1063, 1064 k.c.) 

 

7a) Prawo Boże: Nowy Testament – naturalne – pozytywne 

 

Wyodrębnia się prawo Boże, tj. Nowy Testament, naturalne oraz pozytywne 

(stanowione lub zwyczajowe). Można to ująć inaczej: wyodrębnia się prawo moralne w postaci 

prawa Bożego oraz naturalnego oraz prawo pozytywne w postaci prawa stanowionego 

(spisanego) oraz zwyczajowego. Można to przedstawić na poniższym wykresie: 
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   Boże 

prawo   naturalne 

       stanowione (spisane) 

   pozytywne 

       zwyczajowe  

 

 Prawo Boskie (Boże)  zostało ujęte w postaci Nowego Testamentu. Jest to prawo 

Chrystusowe. Istotą prawa Chrystusowego jest wolność. 

  Co do relacji prawa naturalnego do prawa pozytywnego są dwie szkoły w prawie11. 

Według jednego stanowiska prawo naturalne jest nadrzędne w stosunku do prawa 

pozytywnego. Według drugiego stanowiska prawo naturalne nie jest nadrzędne w stosunku do 

prawa pozytywnego. Stanowisko pierwsze reprezentuje szkoła prawa natury. Stanowisko 

drugie odpowiada pozytywizmowi prawniczemu. Obie te szkoły ścierają się ze sobą poprzez 

wszystkie wieki. Zasadne jest stanowisko szkoły prawa natury. Poprzez wszystkie wieki, 

niczym walec prawny, przetaczają się różnego rodzaju i maści totalitaryzmy. W ubiegłym 

wieku przesunęły się dwa z nich (brunatny i czerwony). Nowy jest na horyzoncie dziejów. 

Negatywne doświadczenia minionych wieków, w tym XX, skłaniają do wniosku, że powinno 

przyjąć się stanowisko prawa naturalnego, a nie pozytywizmu prawniczego. Ten ostatni zapisał 

się bardzo źle w historii ludzkości. W imię fałszywych ideologii tworzono prawo, na podstawie 

którego zapadały niesłuszne orzeczenia, dopuszczano się okrutnych prześladowań, np. 

chrześcijan, miliony osób poniosło śmierć, wytworzył się relatywizm moralny wypłukujący 

prawo z wartości moralnych, twierdzących, że wszystko jest względne, że właściwie wszystko 

wolno. Zostało to okupione strasznymi cierpieniami. A sprawcami ich były przeróżne osoby. 

 Prawo pozytywne może mieć postać prawa stanowionego (pisanego) lub 

zwyczajowego. Prawo stanowione ujęte jest np. w konstytucji, ustawach, rozporządzeniach. 

                                                           
11 Co do prawa naturalnego i jego relacji do prawa pozytywnego por. np. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa 
cywilnego, Warszawa 1995, WP PWN, s. 63-72, 109-130; M. Zdyb, Wolność działalności gospodarczej w 
Konstytucji RP, Rejent 1997, z. 5, s. 145-166; B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999; J. Woleński, 
Prawo i ustawa, Studia Iuridica Agraria 2001, t. II, s. 218-225. 



109 
 

 Prawo zwyczajowe12 obowiązuje obok prawa stanowionego (spisanego). Prawo 

zwyczajowe należy odróżnić od zwyczaju. Prawo zwyczajowe jest źródłem prawa, natomiast 

zwyczaj nie jest źródłem prawa. 

 Normy prawa moralnego – Bożego, naturalnego – są źródłem prawa, w tym 

pozytywnego. Prawo pozytywne przejmuje normy prawa moralnego – Bożego i naturalnego. 

Tak często bywa, ale tak nie zawsze jest. Prawo Boże, naturalne jest nadrzędne w stosunku do 

prawa pozytywnego. Prawo pozytywne musi być zgodne z prawem moralnym – Bożym i 

naturalnym. W razie niezgodności prawa pozytywnego z prawem moralnym – Bożym i 

naturalnym nie ma ono mocy prawnej. Żadna osoba nie może być pociągnięta do 

odpowiedzialności prawnej (karnej, dyscyplinarnej, administracyjnej, cywilnej, 

konstytucyjnej), jeżeli zachowanie jej było zgodne z prawem moralnym – Bożym i naturalnym, 

a sprzeczne z prawem pozytywnym. Istnieje wtedy obowiązek moralny nieposłuszeństwa 

wobec prawa (obowiązek cywilny, obywatelski; zwany tez prawem oporu)13.  Takie są wnioski, 

które wypływają z prawa moralnego – Bożego i naturalnego. 

 Wniosków tych nie podziela pozytywizm prawny, według którego obowiązuje tylko 

prawo pozytywne, a nie prawo moralne, i do prawa pozytywnego należy się stosować pod 

sankcjami przewidzianymi w tym prawie. 

 Prawidłowa koncepcja prawa polega na uznaniu prawa moralnego – Bożego i 

naturalnego oraz jego nadrzędności w stosunku do prawa pozytywnego. Tak też sprawa 

przedstawia się na gruncie prawa polskiego. Pozytywizm prawny odrzuca tę koncepcję, 

prowadząc do szkodliwych wniosków prawnych. W imię pozytywizmu prawniczego karano w 

przeszłości śmiercią np. za zerwanie kłosa zboża. Takie są nielogiczne i niesłuszne wnioski, 

które płyną z pozytywizmu prawniczego. Zbyt wiele szkód prawnych, moralnych, 

indywidualnych, społecznych wyrządził pozytywizm prawny, aby go stosować. Czas ocknąć 

się z tego letargu prawniczego. 

 Kara śmierci nie jest zgodna z prawem moralnym – Boskim i naturalnym. Istnieje prawo 

moralne do pracy, wynikające z prawa Bożego oraz naturalnego. Niestety obecna konstytucja 

z 1997 r. go nie statuuje (brak roszczenia prawnego o nawiązanie stosunku pracy). Prawo do 

pracy dawała poprzednia konstytucja z 1952 roku. Jest to krok wstecz. Każdy człowiek ma 

prawo moralne do pracy i do godziwej zapłaty za nią. Stojąc na gruncie prawa moralnego – 

Bożego i naturalnego – każdy człowiek, np. w Polsce, ma prawo do pracy i jest to prawo, które 

                                                           
12 Co do prawa zwyczajowego por. np. A. Stelmachowski, tamże, s. 308-319; A. Wolter, tamże, 1977, s. 67-69; A. 
Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, tamże, 1996, s. 62, 63. 
13 Por. np. A. Stelmachowski, tamże, s. 65, 66; B. Banaszak, tamże, s. 427, 428. 
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rodzi skutki prawne (roszczenie o pracę i godziwą zapłatę), a nie jest tylko prawem moralnym 

nie będącym prawem obowiązującym (pozytywnym, pisanym). Prawa do pracy nie mieli w 

państwach socjalistycznych ci, którzy nie uznawali ideologii socjalistycznej. Chrześcijanie byli 

obywatelami drugiej kategorii (rodzaj niewolnictwa). Przywilej mieli członkowie partii, którzy 

kierowali państwem i faktycznie decydowali o wszystkim. Było to podyktowane względami 

ideologicznymi i politycznymi, a nie prawnymi. Było sprzeczne z prawem moralnym. Już ten 

krótki przykład prowadzi do wniosku, że odrzucenie prawa moralnego – Bożego i naturalnego 

– jako nadrzędnego w stosunku do prawa pozytywnego może prowadzić do rozlicznych szkód 

prawnych, moralnych, indywidualnych, społecznych. Inny przykład. Wolność sumienia i 

wyznania (religii) była zapisana w konstytucjach państw socjalistycznych, przynajmniej w 

Polsce, ale w praktyce nie była realizowana. Chrześcijanie przeżywali największy w historii 

dwudziestu wieków okres prześladowań (zresztą trwają one nadal). Miliony chrześcijan 

poniosło śmierć, znalazło się w obozach, gułagach, więzieniach, doznało rozstroju zdrowia, 

poniosło szkody moralne, psychiczne, zdrowotne, materialne, prawne, społeczne, był to okres 

łamania sumień ludzkich (wolności i praw człowieka). Prawo moralne jest wypisane w sercu 

człowieka (lex in corde scripta). Każdy człowiek ma sumienie, które wskazuje mu, co jest 

dobre, a co złe. To prawo moralne, prawo sumień ludzkich musi być przestrzegane. Jest ono 

nadrzędne w stosunku do prawa pozytywnego i żadna norma prawa pozytywnego, żaden sąd, 

żaden organ państwowy nie ma prawa (nie może) go złamać, bo popełnia bezprawie nie tylko 

w ujęciu prawa moralnego – Bożego i naturalnego – lecz także w ujęciu prawa pozytywnego. 

Takie są wnioski, które płyną z prawa moralnego – Bożego i naturalnego, których nie podziela 

pozytywizm prawniczy. Dla niego (pozytywizmu prawniczego)  ważniejsza jest norma prawna 

(lex) niż człowiek, prawo (ius). Prawo moralne głosi przewagę prawa (ius) nad ustawą (lex) i 

ono ma rację. Demokracja bez wartości jest dyktaturą. 

 Prawo Boże – jak powiedziano – jest nadrzędne w stosunku do prawa ludzkiego 

(naturalnego, pozytywnego – stanowionego i zwyczajowego). W razie niezgodności prawa 

ludzkiego z prawem Bożym obowiązuje prawo Boże. Stanowisku temu, z przyczyn uprzednio 

podanych (bezpodstawnych), sprzeciwia się pozytywizm prawniczy. Prawem Bożym jest 

Nowy Testament, który jest prawem Ziemi. 

 Każdy system prawny opiera się na pewnych założeniach filozoficznych (mniej lub 

bardziej ukrytych). Stąd można mówić o filozofii prawa. Z kolei system filozoficzny (i prawny) 

opiera się na pewnych założeniach teologicznych (ewentualnie na ich negacji, ale to też jest 

swoista religia, jaką był np. ateistyczny „naukowy socjalizm”). Można zatem mówić o teologii 

prawa. Każdy system prawny opiera się na określonych założeniach teologicznych. Tak, że 
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każdy system prawa opiera się na określonych założeniach filozoficznych i teologicznych. 

Źródłem wszelkiego prawa jest Bóg. I tylko system prawny oparty na prawie Bożym jest 

prawdziwym systemem prawnym. Nie prowadzi on do niesprawiedliwości prawnych (nieraz 

wprost „ustawowego bezprawia” stanowionego w ramach ustawodawstwa pozytywnego). Ileż 

to niesprawiedliwych systemów prawnych, nieraz wprost odrażających, notowała historia 

państwa i prawa i nadal notuje. Powodem tego wszystkiego jest to, że ustawodawca nie tworzył 

prawa pozytywnego na podstawie prawa moralnego – Bożego i naturalnego, lecz na podstawie 

ludzkich wymysłów (ideologii), często błędnych, a nieraz wprost fałszywych. Ustawodawca 

nie czerpał ze źródła wszelkiego prawa – prawa Bożego i niestety często nadal z niego nie 

czerpie, czego przykładem jest rażąca niesprawiedliwość na Ziemi, nędza, ubóstwo, 

bezrobocie, wojny, zabijanie dzieci nie narodzonych, eutanazja, „kultura śmierci”, znęcanie się 

moralne, psychiczne, fizyczne nad bezbronnymi, ucisk, pogarda dla niepełnosprawnych, np. 

chorych psychicznie, wyzysk, nierówność, bezrobocie, nihilizm prawny. Ustawodawca ma 

prawa pozytywne opierać na prawie Bożym, czerpać z tego niewyczerpanego źródła. To prawo 

Boże zostało objawione w Nowym Testamencie. Jest to prawo Chrystusowe – Boże. Istotą 

prawa Chrystusowego jest wolność. To prawo Boże jest skodyfikowane w Nowym 

Testamencie, tak że nieprawdziwy jest zarzut, jakoby nie wiadomo było, co to jest prawo Boże 

(czy naturalne). 

 Podstawy prawnej do obowiązywania prawa Bożego i naturalnego można dopatrywać 

się także w konstytucji z 1997 r., np. we wstępie do niej oraz art. 30. Wstęp do konstytucji ma 

charakter normatywny (jest prawem)14, a nie ma tylko charakteru deklaracji prawnej 

(ideologicznej). Niektórzy są odmiennego15 - nietrafnie – zdania. We wstępie do konstytucji 

jest m.in. mowa: „zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, 

dobra i piękna [prawo Boże – M.N.], jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości 

wywodzący z innych źródeł [prawo naturalne – M.N.], „za kulturę zakorzenioną w 

chrześcijańskim dziedzictwie Narodu [prawo Boże – M.N.] i ogólnoludzkich wartościach” 

[prawo naturalne – M.N.], „nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej 

Rzeczypospolitej” [np. chrześcijaństwa – M.N.], „zobowiązani, by przekazać przyszłym 

pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku” [np. chrześcijaństwa M.N.], 

„pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wartości i prawa człowieka były w 

naszej Ojczyźnie łamane” [np. chrześcijańskie, naturalne – M.N.], „w poczuciu 

odpowiedzialności przed Bogiem i przed własnym sumieniem” [prawo Boże, naturalne – 

                                                           
14 Tak np. B. Banaszak, tamże, s. 81; K. Complak, w: J. Boć (red.), Konstytucje…, s. 9-13, gł. S. 12, 13. Pogląd ten 
upowszechnia się. 
15 Tak W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – komentarz, Zakamycze 2000, s. 10. 
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M.N.], „wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego 

prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za 

niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej” [prawo Boże, naturalne – M.N.]. 

 „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona niewzruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 

władz publicznych” (art. 30) [prawo Boże, naturalne – M.N.]. Z prawa Bożego i naturalnego 

wynikają także takie normy prawne jak: pokora, godność – godność, honor. 

 Tak, że w konstytucji z 1997 r. można dopatrywać się podstaw prawnych do 

obowiązywania prawa Bożego i naturalnego niezależnie od prawa pozytywnego (art. 87). 

Prawo Boże i naturalne jest – jak była o tym mowa – nadrzędne w stosunku do prawa 

pozytywnego (art. 87), co muszą mieć na uwadze osoby i organy państwowe (samorządowe) i 

stosować te prawa. 

 Według niektórych normy prawa naturalnego w konstytucji z 1997 r. są źródłem prawa, 

ale podkonstytucyjnego, to znaczy muszą być zgodne z konstytucją16, ale są równorzędne w 

stosunku do ustaw. 

 Według natomiast zwolenników pozytywizmu prawnego normy prawa Bożego i prawa 

naturalnego nie są normami prawnymi (prawa pozytywnego) i nie obowiązują. Nie są one – 

prawo Boże i prawo naturalne – źródłem prawa. Według tego stanowiska źródłami 

powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są tylko: konstytucja, ustawy, 

ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (art. 87 konstytucji)17. Co do 

źródeł prawa miejscowego por. art. 87 ust. 2. Pogląd ten jest błędny, ale ma niestety 

zwolenników.  

Należy z całą mocą podkreślić, że prawo Boże i naturalne ma własną moc obowiązującą 

i nie potrzebuje do tego, aby obowiązywało  aprobaty ustawowej (np. w konstytucji), tj. 

ustawodawcy pozytywnego. Podobnie jest z prawem zwyczajowym, które jest samoistnym 

źródłem prawa, niezależnym od prawa stanowionego. Nawet gdyby zatem we wspomnianych 

przepisach konstytucyjnych z 1997 r. (np. preambule, art. 30) nie chcieć dopatrzyć się źródła 

obowiązywania prawa Bożego i naturalnego, to one i tak obowiązują, jako samoistne 

(niezależne od prawa stanowionego) źródła prawa. Nie potrzebują one do swego 

obowiązywania aprobaty ustawodawcy pozytywnego (np. konstytucji). 

                                                           
16 Tak B. Banaszak, tamże, s. 166. 
17 Tak chyba W. Skrzydło, jw. 



113 
 

Do koncepcji prawa Bożego i naturalnego pośrednio może nawiązywać koncepcja 

demokratycznego państwa prawnego (art. 2 konstytucji) w ujęciu formalnym i materialnym, o 

czym będzie mowa potem (pkt 7e1).  Jest to niejako (w pewnym stopniu) nowoczesna koncepcja 

prawa naturalnego. 

Przepisy rolne k.c. są niezgodne z prawem moralnym (słusznym) i nie mają one mocy 

obowiązującej. Dotyczy to zarówno przepisów o dziedziczeniu ustawowym, testamentowym, 

zapisie rolnym, jak i przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego i zniesieniu 

współwłasności nieruchomości rolnej, chyba że w tych dwóch ostatnich przypadkach nastąpił 

prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności lub podział majątku wspólnego 

małżonków (zasada pewności prawnej). Dotyczy to zatem także przepisów o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych, mimo uznania ich za zgodne z konstytucją przez TK przed 

14 II 2001 r., ale są one sprzeczne z prawem moralnym (słusznym) i nie obowiązują (z 

powyższym zastrzeżeniem końcowym w zdaniu uprzednim po słowie „chyba że”). TK uznał 

bowiem ich zgodność z prawem pozytywnym (konstytucją), a nie prawem moralnym 

(słusznym). Sądy powszechne mogą zatem nie stosować nadal przepisów rolnych k.c., 

powołując się na ich niezgodność z prawem moralnym (słusznym). 

Natomiast przy koncepcji pozytywizmu prawniczego sądy nie mogłyby stwierdzać 

niezgodności przepisów rolnych k.c. o dziedziczeniu ustawowym, testamentowym, zapisie 

rolnym, dziale spadkowego gospodarstwa rolnego, zniesieniu współwłasności nieruchomości 

rolnej z prawem moralnym (utracie mocy obowiązującej). Mogłyby one orzekać tylko wtedy, 

gdy przepisy te byłyby sprzeczne z konstytucją (prawem pozytywnym). Dotyczy to przepisów 

o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego oraz o zniesieniu współwłasności nieruchomości 

rolnej (tu nie są związane orzeczeniem TK, bo o ich konstytucyjności wypowiedział się on w 

uzasadnieniu orzeczenia, co nie jest wiążące prawnie np. dla sądów powszechnych). Są one    

sprzeczne z konstytucją z 1997 r. (prawem pozytywnym). Jest natomiast wiążące dla sądów 

powszechnych wypowiedzenie się TK co do konstytucyjności (w zasadzie do 14 II 2001 r.) lub 

niekontytucyjności (po 13 II 2001 r.) przepisów rolnych k.c. dotyczących dziedziczenia 

ustawowego gospodarstw rolnych (sentencja orzeczenia TK ma moc prawnie wiążącą, art. 190 

ust. 1 konstytucji). 

Jak widać, w zależności od tego, czy stanąć na gruncie prawa moralnego (słusznego) 

czy pozytywizmu prawnego prowadzi to np. w analizowanej tu sytuacji przepisów rolnych, do 

odmiennych wniosków. Należy podkreślić, że przepisy rolne k.c. (art. 160-168, 213-218, 1058-

1088) były zawsze sprzeczne z prawem moralnym. Wprowadzenie na powrót ich do kodeksu 
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(nawet w zmodyfikowanej szacie prawnej) byłoby sprzeczne z prawem moralnym. Osobiście, 

jak powiedziałem, stoję na gruncie prawa moralnego, a nie pozytywizmu prawniczego.  

 

 

7b) Konstytucyjne ujęcia 1952 – 1983 – 1989 – 1997 kwestii trwałości gospodarstw 

rolnych 

 

b1) Konstytucja z 22 VII 1952 r. PRL zawierała dwa istotne przepisy z tego punktu 

widzenia – art. 17 i 18 (tekst jedn. Dz.U. z 1976 r., nr 7, poz. 36). Stanowiły one, co następuje: 

„Polska Rzeczpospolita Ludowa uznaje i ochrania na podstawie obowiązujących ustaw 

indywidualną własność i prawo dziedziczenia ziemi, budynków i innych środków produkcji 

należących do chłopów, rzemieślników i chałupników” (art. 17). 

„Polska Rzeczpospolita Ludowa poręcza całkowitą ochronę oraz prawo dziedziczenia 

własności osobistej obywateli” (art. 18).  

Z tych dwóch przepisów konstytucyjnych wynikała odrębna perspektywa czasowa 

własności indywidualnej i osobistej. Konstytucja i kodeks cywilny (art. 44) wyodrębniały typy 

i formy własności (społeczna – państwowa, spółdzielcza; indywidualna, osobista). Konstytucja 

i ustawodawstwo zwykłe dawało prymat własności społecznej przed indywidualną. Własność 

indywidualna w miarę rozwoju socjalizmu miała zaniknąć. Dlatego nie miała ona gwarancji 

konstytucyjnej trwałości. Podlegała ona istnieniu i ochronie na podstawie i w granicach 

zwykłego ustawodawstwa. W drodze zwykłej ustawy możliwe było zniesienie lub ograniczenie 

własności indywidualnej, np. indywidualnych gospodarstw rolnych i byłoby to zgodne z 

konstytucją (art. 17). Tak byłoby przy koncepcji pozytywizmu prawnego (lecz nie prawa 

moralnego, naturalnego). Stąd możliwe było – przy takiej koncepcji pozytywizmu prawnego – 

ograniczenie lub zniesienie obrotu rolnego indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, co 

właśnie uczynił ustawodawca wprowadzając przepisy ograniczające w sposób bardzo ostry 

obrót nieruchomościami rolnymi z perspektywą nacjonalizacji rolnictwa (1963, k.c. z 1964 r.). 

Natomiast własność osobista korzystała z gwarancji konstytucyjnej pełnej ochrony i prawa  

dziedziczenia. 

Wprawdzie dekret PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz.U. z 

1944 r., nr 4, poz. 17) stanowił, że „ustrój rolny w Polsce oparty będzie na silnych, zdrowych i 
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zdolnych do wydatnej produkcji gospodarstwach, stanowiących prywatną własność ich 

posiadaczy” (art. 1 ust. 2), nie przeszkodziło to jednak państwu i ustawodawcy przybrać kursu 

obliczonego na uspołecznienie rolnictwa. W sposób ostry rozpoczęto go od 1948 r., w drodze 

przymusowej tworząc rolnicze spółdzielnie produkcyjne, które w 1956 r. prawie w całości 

uległy rozwiązaniu. Ustawodawca jednak nie odstąpił od myśli uspołecznienia rolnictwa, którą 

realizował w całym okresie PRL-u, zwłaszcza w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w 

postaci tzw. pegeeryzacji (upaństwowienia rolnictwa, w postaci państwowych przedsiębiorstw 

rolnych). O ile w latach pięćdziesiątych (1950-1956) realizowano ją w formie zakładania 

rolniczych spółdzielni produkcyjnych (spółdzielczej), to w latach następnych (przede 

wszystkim sześćdziesiątych i siedemdziesiątych) w formie zakładania państwowych 

przedsiębiorstw rolnych (tzw. pegeeryzacji, w formie własności państwowej). W drodze 

wszechstronnych instrumentów prawnych i ekonomicznych (finansowych) starano się 

doprowadzić do uspołecznienia rolnictwa. Proces ten jednak nie powiódł się, w czym jest duża 

zasługa polskich rolników. Chłopi byli ostoją polskości, chrześcijaństwa, wolności i fortecą, 

której nie udało się zdobyć socjalizmowi (nieudane uspołecznienie rolnictwa). Tę rolę polskich 

chłopów w obronie prywatnej własności, polskości, chrześcijaństwa, wolności obecnie się nie 

docenia, a wprost przeciwnie chce się zniszczyć tę warstwę społeczną. Nie byłoby wolnej 

Polski, upadku realnego socjalizmu, gdyby nie było chłopów i wartości, które oni 

reprezentowali. Trzeba o tym pamiętać i wziąć w opiekę chłopów w chwili obecnej, bo w pełni 

sobie na to zasłużyli swą postawa społeczną, narodową, patriotyczną, chrześcijańską. 

b2) 20 VII 1983 r. znowelizowano konstytucję (Dz.U. z 1983 r., nr 39, poz. 175). Art. 

15 pkt 3 otrzymał brzmienie:  

„Polska Rzeczpospolita Ludowa w trosce o wyżywienie narodu: 3) rodzinne 

gospodarstwa rolne otacza opieką indywidualne pracujących chłopów, gwarantuje trwałość 

tych gospodarstw, udziela im pomocy w zwiększaniu produkcji i podwyższaniu  techniczno-

rolniczego, popiera rozwój samorządu rolniczego, a zwłaszcza kółek rolniczych i spółdzielni, 

popiera rozwój kooperacji i specjalizacji produkcji, rozszerza powiązania indywidualnych 

gospodarstw rolnych z socjalistyczną gospodarka narodową”. 

Nie uniknięto zatem retoryki socjalistycznej, ale podkreślono trwałość indywidualnych 

rodzinnych gospodarstw rolnych. Wcześniej w 1982 r. ustawa nowelizującą k.c. (Dz.U. z 1982 

r., nr 11, poz. 81) wprowadzono nową treść art. 131 k.c., który stanowił, co następuje: „Przy 

tłumaczeniu i stosowaniu niniejszego kodeksu należy mieć na względzie, że Polska 

Rzeczpospolita Ludowa gwarantuje własność i całkowitą ochronę indywidualnych 

gospodarstw rolnych, stanowiących trwały i równoprawny element społeczno-gospodarczego 
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ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”.  Przepis art. 131 k.c. podkreślał – podobnie jak 

art. 15 pkt 3 konstytucji – trwałość indywidualnych gospodarstw rolnych i ich równoprawność, 

tego ostatniego nie czyniła konstytucja. W dalszym ciągu własność społeczna była formą 

preferowaną prawnie i ekonomicznie. Niewątpliwie wspomniane dwa przepisy były poważnym 

osiągnięciem ustawowym. Gwarantowały prawnie trwałość indywidualnych rodzinnych 

gospodarstw rolnych. 

Pamiętam zajęcia ćwiczeniowe z jedną z grup studentów prawa Wydziału Prawa UJ w 

semestrze zimowym 1982/1983, na inspekcję których przyszedł kierownik Katedry Prawa 

Rolnego UJ A. Lichorowicz. Podczas, gdy przekonywałem studentów o konieczności 

wprowadzenia do konstytucji przepisu gwarantującego trwałość indywidualnych gospodarstw 

rolnych, powołując się na głosy niektórych naukowców, np. S. Wójcika, M. Błażejczyka idące 

w tym kierunku, A. Lichorowicz przemówił wtedy do studentów, oświadczając, że oni w 

przyszłości będą luminarzami i powołując się na Lenina stwierdził, że rolnictwo w Polsce ma 

ulec w przyszłości uspołecznieniu (ma być socjalistyczne rolnictwo). Pamiętam też głos 

jednego ze studentów wówczas, który oświadczył, że w Polsce ustawy uchwala się jednogłośnie 

i zmiana konstytucji nie jest żadnym problemem, po co wprowadzać przepis, który w każdej 

chwili może być przez Sejm uchylony. Niemniej przekonywałem go, że celowe jest 

wprowadzenie takiego zapisu do konstytucji, gdyż jest to akt podstawowy i ma walor prawny 

(ustrojowy). 

b3) Przepis art. 131 k.c. został uchylony nowelą do k.c. z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, 

poz. 321), czyli obowiązywał w okresie od 6 IV 1982 r. do 30 IX 1990 r. (włącznie). Przepis 

art. 15 pkt 3 konstytucji został uchylony ustawa z 29 XII 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. z 1989 r., nr 75, poz. 444), która weszła w życie 31 XII 1989 

roku. Wprowadzono w to miejsce przepis ogólny, art. 7, który stanowił, co następuje: 

„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia oraz poręcza całkowitą ochronę 

własności osobistej. Wywłaszczenie jest dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i za 

słusznym odszkodowaniem”. Trwałość indywidualnych gospodarstw rolnych znajdowała 

zatem potwierdzenie w tym ogólnym przepisie, dotyczącym każdej własności. 

b4) Konstytucja z 2 IV 1997 r. zawiera w tej materii kilka przepisów, a to art. 21, 23, 

31, 32, 64, z których wynika, że indywidualna własność gospodarstw rolnych korzysta z trwałej 

i równoprawnej ochrony konstytucyjnej. Przepisy te będą omawiane dalej. Konstytucja z 1997 

r., podobnie jak k.c. (nowela z 1990 r.), zna jeden typ własności, nie rozróżniając własności na 

poszczególne typy i formy (państwową, spółdzielczą, indywidualną, osobistą). Od 1990 r. i 

1997 r. zmienił się także system aksjologiczny prawa. Własność, w tym prywatna, jest 
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konstytucyjnie chroniona. Państwo odstąpiło ostatecznie od tendencji nacjonalizacyjnych 

rolnictwa (uspołecznienia ziemi). 

 

 

7c) Ocena przepisów rolnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych według starej 

(1952) czy nowej (1997) konstytucji 

 

Powstaje zasadnicze pytanie, czy ocena konstytucyjności przepisów rolnych o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1059-1063, 1065, 1067 k.c.) następuje według starej 

konstytucji z 1952 r. czy według nowej konstytucji z 1997 roku. Nowela do k.c. z 1971, 1982 

i 1990 r. (do 17 X 1997 r.) wywoła skutki prawne (nabycie spadku) na tle starych przepisów 

(sprzed 17 X 1997 r.), ale jest stosowana nadal na tle nowych przepisów (wydawane są w 

dalszym ciągu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, które nastąpiło przed 17 X 1997 

r., tj. datą wejścia w życie konstytucji z 2 IV 1997 r.). Stąd do oceny konstytucyjności przepisów 

k.c. z 1964 r. (1964, 1971, 1982, 1990) stosuje się przepisy nowej konstytucji z 1997 r., a nie 

starej konstytucji z 1952 roku. Tak też tę sprawę rozwiązał TK (pkt III,4, s. 58 ZU). Należy 

nadmienić, że przepisy rolne k.c. (1964, 1971, 1982, 1990) były zgodne z konstytucją z 1952 

r. (art. 17), natomiast są sprzeczne z konstytucją z 1997 roku. Tak było na tle koncepcji 

pozytywizmu prawnego. Na tle prawa moralnego (słusznego, naturalnego) przepisy rolne k.c. 

(1964, 1971, 1982, 1990) były sprzeczne z prawem moralnym (słusznym, naturalnym) i jako 

takie nie miały mocy obowiązującej. Czyli jak widzimy, zmieniając aksjologię prawa (z prawa 

pozytywnego na prawo moralne, słuszne, naturalne), zmieniamy jednocześnie moc 

obowiązującą szczególnych przepisów rolnych k.c. Stosując konstytucję z 1997 r., przepisy 

rolne k.c. są sprzeczne także z prawem pozytywnym (konstytucją z 1997 r.). Nadto są one  

sprzeczne z prawem moralnym  (zgodność porządku pozytywnego konstytucyjnego z prawem 

moralnym w tym punkcie). 

Przy przyjętym przez TK błędnym rozumowaniu, że orzeczenie jego ma moc na 

przyszłość, od 14 II 2001 r., a nie ma w zasadzie mocy wstecznej (przed 14 II 2001 r.), ocena 

mocy obowiązującej przepisów rolnych k.c. o dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1062, 

1064) możliwa jest tylko na podstawie prawa moralnego, lecz nie pozytywnego. Na podstawie 

prawa moralnego (słusznego, naturalnego) sądy nadal mogą uznawać te stare przepisy rolne za 

sprzeczne z prawem moralnym i zatem nie obowiązujące (nie stosować ich). Nie jest to 

możliwe przy koncepcji pozytywizmu prawnego. 
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Por. także pkt 5, 10. 

 

 

7d) Niekonstytucyjność in abstracto (TK) i in concreto (sąd) 

 

Powstaje problem, czy sądy powszechne są uprawnione do badania zgodności z 

konstytucją przepisów prawa (np. ustaw, rozporządzeń). W tej materii możliwe są dwa 

stanowiska. 

(1) Do badania konstytucyjności przepisów prawnych powołany jest tylko TK, a nie 

sądy powszechne (art. 188, 190-193 konstytucji). Sąd powszechny może tylko zwrócić się z 

pytaniem prawnym do TK w sprawie konstytucyjności aktu normatywnego stosownie do art. 

193 konstytucji. „Każdy sąd może przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne 

co do zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami 

międzynarodowymi lub ustawą, jeżeli od odpowiedzi na pytanie prawne zależy rozstrzygnięcie 

sprawy toczącej się przed sądem” (art. 193). Takie jest stanowisko TK w tej sprawie (pkt III, 

17, s. 70, 71 ZU). Przy tym stanowisku sąd powszechny nie  może badać zgodności przepisów 

prawa (np. ustaw, rozporządzeń) z konstytucją. Może uczynić to tylko TK. 

Takie też jest  stanowisko SN zawarte w orzeczeniu z 25 VIII 1994 r.18, w którym przyjął 

on, że sąd powszechny nie jest uprawniony do badania zgodności ustaw z konstytucją. Do tego 

uprawniony jest tylko TK. Sąd powszechny według SN może badać zgodność aktów 

podustawowych z ustawą lub konstytucją. Jest to według mnie wewnętrzna sprzeczność tego 

orzeczenia SN, bo jeśli sąd nie może badać zgodności ustaw z konstytucją, to tym bardziej nie 

może badać zgodności aktów podustawowych (np. rozporządzeń, aktów prawa miejscowego) 

z konstytucją. 

(2) Sąd powszechny uprawniony jest do badania zgodności przepisów prawnych (np. 

ustaw, rozporządzeń) z konstytucją przy rozpatrywaniu  konkretnej sprawy (in casu). 

Uprawniony jest on także do odmowy zastosowania przepisu prawnego (np. ustawy, 

rozporządzenia) sprzecznego z konstytucją (podobnie jak aktu podustawowego z ustawą) przy 

rozpatrywaniu indywidualnej sprawy (orzeczenie o niekonstytucyjności in concreto, na tle 

konkretnej sprawy, a nie in abstracto, w oderwaniu od konkretnej sprawy). Sądy powszechne 

                                                           
18 I PRN 53/94, Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Orzeczeń. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń  
Społecznych 1994, z. 11, poz. 179, gł. s. 341. 
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są uprawnione do badania zgodności przepisów prawnych z konstytucją w konkretnej sprawie 

(in concreto), a nie in abstracto (w oderwaniu od konkretnej sprawy). Do badania 

niekonstytucyjności przepisów prawnych w oderwaniu od konkretnej sprawy (in abstracto)  

jest tylko TK. Oczywiście sąd powszechny  rozpatrując konkretną sprawę może także zwrócić 

się z pytaniem prawnym do TK (art. 193) o zbadanie konstytucyjności danego aktu 

normatywnego, ale nie ma takiego obowiązku prawnego, sam może orzec o tym na użytek 

rozpatrywanej przez niego sprawy. Orzeczenie sądu o niekonstytucyjności przepisów prawa 

nie wiąże innych sądów ani tego samego sądu przy rozpoznawaniu innej sprawy (nawet 

analogicznej). Taka jest często praktyka sądów powszechnych, o czym świadczy stan faktyczny 

tego orzeczenia TK. Przedstawiciel jednego ze sądów rejonowych oświadczył na rozprawie, że 

sąd powołując się na art. 8 ust. 2 konstytucji, nie stosował kwestionowanych przepisów k.c., 

ale orzekał o dziedziczeniu gospodarstw rolnych na podstawie ogólnych zasad prawa 

spadkowego (pkt II, s. 53 ZU). Według mnie praktyka ta jest zasadna. Podobnie np. SN w 

uzasadnieniu postanowienia z 6 I 2000 r. I CKN 320/98 (OSNC 2000, z. 7-8, poz. 133) uznał 

art. 216 k.c. za niekonstytucyjny, przy czym poszedł tak daleko, że orzekł o niekonstytucyjności 

art. 216 k.c., mimo że nie był on przedmiotem sprawy rozpoznawanej przez sąd (chodziło o 

spłatę nie z nieruchomości rolnej, lecz o spłatę z tytułu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu). Oczywiście sąd powszechny, w tym SN, nie jest uprawniony do badania 

konstytucyjności przepisów prawnych w oderwaniu od konkretnej sprawy (in abstracto). Ale, 

jak powiedziałem, sąd powszechny i SN jest władny na użytek konkretnej sprawy badać 

zgodność przepisu prawa (ustawy, rozporządzenia itd.) z konstytucją. Wynikiem tego może być 

odmowa zastosowania przepisu prawa sprzecznego z konstytucją. Nie wiąże to jednak innych 

sądów powszechnych i samego SN. Takie też jest np. stanowisko niektórych przedstawicieli 

doktryny cywilistycznej19. 

Jak widzimy, stanowisko orzecznictwa sądowego, w tym SN, jest rozbieżne w tej 

sprawie (jedne orzeczenia przyjmują stanowisko 1., inne 2.). Podobnie rozbieżne jest 

stanowisko doktryny cywilistycznej. Przychylam się do stanowiska drugiego (2). TK w tym 

orzeczeniu przyjął stanowisko pierwsze (1). Na uzasadnienie swego stanowiska prawnego 

podam jeszcze to, że przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio (art. 8 ust. 2). Nie jest ona 

zatem zbiorem deklaracji prawnych, lecz obowiązującym prawem. 

Przy stanowisku drugim (2) zasadnym, sądy powszechne mogą badać zgodność 

przepisów rolnych k.c. (art. 213-218, 1058-1088 k.c. – 1964, 1971, 1982, 1990) z konstytucją 

                                                           
19 S. Wójcik, Nowe…, s. 170, 171. 
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i odmówić ich zastosowania w konkretnej sprawie, uznając je za niekonstytucyjne, bo takie one 

według mnie są. 

 

 

7e)  Jakie zasady – przepisy konstytucyjne zostały naruszone (przez art. 1058-1064, 

1065, 1067, 1070-1082, 1086, 1087 k.c. – art. 2, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 64 konstytucji, art. 1 

Protokołu nr 1) 

 

Przepisy szczególne k.c. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1087 k.c.) są 

sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 konstytucji), sprawiedliwości 

społecznej (art. 2), zasady ochrony prawa własności i prawa dziedziczenia (art. 21, 64), zasadą 

równości w prawie (art. 32, 64 ust. 2), zasadą wolności (art. 31), zasadą wolności działalności 

gospodarczej (art. 20, 22, 23) i społecznej gospodarki rynkowej (art. 20), art. 1 Protokołu nr 1 

do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Kwestie te zostaną 

omówione poniżej. 

 

 

7e1) Zasada demokratycznego państwa prawnego oraz zasada sprawiedliwości 

społecznej (art. 2 konstytucji)20 

 

Przepisy rolne k.c. (art. 1058-1087, 213-218), w tym o dziedziczeniu ustawowym 

(testamentowym, zapisie rolnym, dziale spadkowego gospodarstwa rolnego, zniesieniu 

współwłasności nieruchomości rolnej) naruszają zasadę demokratycznego państwa prawnego 

oraz sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Nie jest celem niniejszej pracy  omawianie 

tych zasad konstytucyjnych (7e1 – 7e6), należy to do wykładni prawa konstytucyjnego, do 

którego odsyłam. W tym miejscu zostanie to omówione o tyle, o ile potrzebne to będzie do 

                                                           
20 Co do demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej por. m.in. B. Banaszak, Prawo 
konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 169-183; Z. Witkowski (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2000, s. 71-76; M. 
Zdyb, tamże, s. 149; A. Westphal, tamże, s. 100; orz. TK z 30 XI 1993 r. K 18/92, OTK w 1993 roku, cz. II, poz. 41, 
s. 401-404 uzasadnienia; orz. TK z 12 I 1999 r. P 2/98, OTK ZU 1999, z. 1, poz. 2, s. 11, 12, 16 uzasadnienia; orz. 
TK z 31 I 2001 r. P 4/99, m.in. s. 47, 51, 53, 58, 69, 70 uzasadnienia ZU); W. Skrzydło, tamże, s. 15, 16; J. Boć (red.), 
Konstytucje…, s. 17-20. 
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uzasadnienia tezy, że przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu naruszają wyżej wymienione zasady. 

Poruszone zostaną zatem tylko niektóre istotne z tego punktu widzenia aspekty prawne. 

Koncepcja demokratycznego państwa prawnego została wypracowana na gruncie 

doktryny niemieckiej w XIX wieku. Podlegała stopniowej ewolucji. Została przyjęta po raz 

pierwszy przez konstytucję RFN z 1949 r., a za nią przez szereg innych konstytucji, np. polską. 

Na gruncie polskim została po raz pierwszy wypowiedziana w noweli do konstytucji z 1989 r. 

(art. 1, Dz.U. z 1989 r., nr 75, poz. 444). W nowej konstytucji wyraża ją art. 2. Stanowi on, co 

następuje: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. 

Charakterystyczne są wypowiedzi doktryny prawa konstytucyjnego w tej materii. B. 

Banaszak w „Prawie konstytucyjnym” (Warszawa 1999, s. 172, 173) pisze, co następuje: 

„W doktrynie prawa konstytucyjnego wykształciły się w XIX w. dwa rozumienia 

pojęcia państwa prawnego: 

1) W sensie formalnym oznacza ono, że cała działalność państwa i jego organów opiera 

się na prawie (zasada legalności) i na zasadzie podziału władz i ich wzajemnego kontrolowania 

się. Towarzyszy temu związanie władzy wykonawczej i sądowniczej ustawami, sądowa 

kontrola działalności władzy wykonawczej, dopuszczalność ingerencji państwa w sferę praw 

jednostki tylko na podstawie ustawy. W takim pojmowaniu państwa prawa patrzy się na nie 

głównie przez pryzmat zasad organizacyjnych i proceduralnych. 

2) W sensie materialnym oznacza ono, że działalność państwa i jego organów opiera się 

na następujących ideach, warunkach: 

a) sprawiedliwości, w tym również sprawiedliwości społecznej i pomocy osobom 

znajdującym się w złych warunkach materialnych; 

b) wolności, której źródłem są prawa i wolności gwarantowane konstytucyjnie; 

c) równości wszystkich obywateli, 

d) demokratyzmu – polegającemu przede wszystkim na uczynieniu z wyborów 

powszechnego głównego sposobu kreacji organów stanowiących prawo i innych naczelnych 

organów państwowych, a także na zagwarantowaniu pluralizmu politycznego. 

Preferowanie tylko jednego rozumienia państwa prawa stało się z czasem rzadkością i  

zdecydowana większość autorów wskazuje na konieczność łączenia elementów formalnych i 

materialnych, jeżeli chce się pojąć istotę tego państwa” (art. 72). 
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„Łączenie elementów materialnych i formalnych było bezsprzecznie reakcją na praktyki 

ustrojów totalitarnych. Zdano sobie sprawę, że unikanie jakichkolwiek materialnych decyzji 

wartościujących może prowadzić do uznania nawet państw totalitarnych za państwo prawne. 

Rozwijając zaś elementy materialne dostrzeżono, że jeżeli nie chce się ujmować państwa 

przedmiotowo, redukować państwa prawnego tylko do kategorii prawnopochodnych, a z 

drugiej strony nie ma się zamiaru szukać uzasadnień ponadpozytywnych, wskazówek 

prawnonaturalnych, należy odwołać się do wartości tkwiących immanentnie w ustroju 

demokratycznym. Stąd też w sposób niejako naturalny połączono państwo prawne z 

demokracją i powstało nowe pojęcie demokratycznego państwa prawnego. U jego podstaw leży 

przekonanie, że nie może być właściwie rozumianego państwa prawnego, które nie byłoby 

równocześnie demokratyczne. Nie powstała jednak jakaś ciesząca się powszechnym uznaniem 

definicja demokratycznego państwa prawnego. Wręcz przeciwnie – w pracach z zakresu prawa 

konstytucyjnego, teorii państwa i prawa, a także innych dyscyplin prawniczych pojawiły się 

różne określenia, zwracające uwagę na różne czynniki i cechy” (s. 73). 

W ten sposób (przyjmując element materialny) ustawodawca nawiązuje do prawa 

naturalnego (z niego m.in. czerpie te wartości, idee). Czyli moim  zdaniem idea 

„demokratycznego państwa prawnego” w sensie formalnym i materialnym (koniunkcja) jest 

nawiązaniem do prawa naturalnego, jest praktycznie wersją prawa naturalnego. Czyli różnica 

między koncepcją prawa naturalnego a demokratycznego państwa prawnego w sensie 

formalnym i materialnym  jest bardzo nieostra. Jest to w pewnym stopniu spór o słowa (ale nie 

zawsze tak musi być, zależy to od tego, co pod te pojęcia: prawa naturalnego oraz 

demokratycznego państwa prawnego w sensie formalnym i materialnym się podkłada, jaką 

treścią wypełnia się te dwa pojęcia). Następuje zjawisko konwergencji (upodobnienia, 

zbliżenia) prawa pozytywnego do prawa naturalnego poprzez konstrukcję demokratycznego 

państwa prawnego w sensie formalnym i materialnym. 

W orzecznictwie TK od 1989 r. wypracowano szereg zasad szczegółowych, które 

składają się  treść demokratycznego państwa prawnego (art. 2), np. ochrony życia od chwili 

jego poczęcia do naturalnej śmierci, zaufania obywateli do państwa oraz bezpieczeństwa 

prawnego obywateli, ochrony praw nabytych (słusznie, sprawiedliwie), zasada nieretroakcji 

prawa (niedziałania prawa wstecz), zasada domniemania niewinności, zasada sprawiedliwości 

społecznej (związana z zasadą demokratycznego państwa prawnego w art. 2), zasada 

proporcjonalności, zasada praworządności w sensie formalnym i materialnym. 

Pojęcie „demokratycznego państwa prawnego” jest ogólne, nie sprecyzowane, pojęcie 

to można wypełnić różną treścią, stąd nie jest to pojęcie ściśle prawne, a ma treści w znacznym 



123 
 

stopniu ideologiczne, co może prowadzić do dewiacji prawnych, np. totalitaryzmu (który też 

jest państwem prawa w sensie formalnym). Stąd należyta ostrożność. Lepiej uciekać się także 

do prawa naturalnego, to jest bardziej doprecyzowane. Prawo moralne jest jasne, np. Nowy 

Testament. 

Stąd trafna jest konstatacja Z. Witkowskiego (w: Prawo konstytucyjne, Toruń 2000, red. 

Z.W., s. 76): „Profesor L. Morawski zasadnie stwierdził niegdyś, że:  »Pozostanie na zawsze 

tajemnicą Trybunału Konstytucyjnego, przy pomocy jakiej logiki wyprowadził on z kilku słów 

zawartych w art. 1 przepisów konstytucyjnych [art. 2 obecnej konstytucji – dopisek M.N.] taki 

ogrom zasad, o tak zróżnicowanych zakresach zastosowania, a przy tym uzasadnił tyle 

wyjątków od nich«. Jest w tym wiele racji. Nie poznana jeszcze do końca zasada państwa 

prawnego otrzymuje w orzecznictwie TK i w literaturze jakby »na kredyt « najszersze z 

możliwych znaczenie. Czyni się przy tym z niej atrakcyjny »worek bez dna«, który ma zawierać 

potężny katalog cech państwa nie będącego już socjalistycznym i posuwającego się po drodze 

demokracji, bogatego doświadczeniami wielkich demokracji zachodu. W ten sposób omawiana 

zasada demokratycznego państwa prawnego bezzasadnie i koniunkturalnie staje się wręcz 

symbolem wszystkich wartości ustrojowych nowego państwa (A. Pułło)” (s. 76). 

Szczególne przepisy rolne k.c. są sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego oraz zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). Wyraźnie stwierdził to 

m.in. Marszałek Sejmu dla TK (pkt I,7, s. 53 ZU). Tak też w istocie czyni tu – jak  się wydaje 

(choć nie powołuje się on wprost na art. 2) – TK, choć pewne zasady szczegółowe 

wyprowadzone z tej zasady, np. niedziałania prawa wstecz (zob. pkt 10 pracy) są według mnie 

niesłuszne, jest ona (nieretroakcja) m.in. sprzeczna z zasadą ochrony praw, ale słusznie 

nabytych, a tak nie można mówić o przepisach rolnych k.c., które miały charakter 

wywłaszczeniowy (niesłuszne nabycie), zasada nieretroakcji orzeczenia TK sprzeczna jest 

także z zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2), są one niesprawiedliwe (niesłuszne), 

naruszają wolność i równość, praworządność formalną i materialną, wartości etyczne (moralne) 

oraz wiele innych zasad konstytucyjnych, o których będzie mowa niżej. Sprzeczność 

konstytucyjna dotyczy nie tylko przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, ale także o 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego oraz zniesieniu współwłasności nieruchomości 

rolnej. TK ograniczył tę sprzeczność z konstytucją tylko do przepisów o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych. 

Konkludując, szczególne przepisy rolne k.c. są sprzeczne z zasadą demokratycznego 

państwa prawnego oraz zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 konstytucji). 
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7e2) Wolność działalności gospodarczej (art. 20, 22, 23) i społeczna gospodarka 

rynkowa (art. 20 konstytucji)21 

 

Art. 20 i 22 konstytucji stanowią, co następuje: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta 

na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i 

współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej 

Polskiej” (art. 20). 

„Ograniczenie wolności działalności gospodarczej  jest dopuszczalne tylko w drodze 

ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny” (art. 20). 

Społeczna gospodarka rynkowa opiera się na trzech zasadach: 1) wolności działalności 

gospodarczej, 2) własności prywatnej oraz 3) solidarności, dialogu i współpracy partnerów 

społecznych. Społeczna gospodarka rynkowa stanowi podstawę ustroju gospodarczego RP (art. 

20). 

Konstytucja statuuje zasadę wolności działalności gospodarczej. Jej ograniczenie jest 

dopuszczalne tylko w drodze ustawy oraz tylko ze względu na ważny interes publiczny (art. 

22). 

Przepisy rolne k.c. (art. 1058-1087, 213-218) są sprzeczne z zasadą wolności 

działalności gospodarczej. Stanowią one ostre jej ograniczenie. Nie jest to podyktowane 

ważnym interesem publicznym, lecz interesem prywatnym. Jako takie powinny być zniesione. 

Dlatego słusznie uchylono przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych, uznając 

je za niekonstytucyjne. Wcześniej (w 1990 r.) wprowadzono swobodę działalności 

gospodarczej na odcinku dziedziczenia i w zasadzie zapisu rolnego, wprowadzając zasadnie 

swobodę testowania oraz znosząc ograniczenia w zakresie przeniesienia własności  

nieruchomości rolnych. Szczątkowe przepisy o zapisie rolnym (art. 1067) oraz przepisy o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego oraz o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej  

                                                           
21 Co do wolności działalności gospodarczej oraz społecznej gospodarki rynkowej por. m.in. M. Zdyb, Wolność 
działalności gospodarczej w Konstytucji RP, Rejent 1997, z. 5, s. 145-166; J. Boć (red.), tamże, s. 50-52, 57-59; W. 
Skrzydło, tamże, s. 31, 33; B. Banaszak, tamże, s. 189-192; J. Pietrzykowski, Nowy stan prawny w zakresie 
dziedziczenia gospodarstw rolnych i ich podziału, NP 1990, z. 10-12, s. 3; R. Sztyk, Dział spadku i zniesienie 
współwłasności gospodarstwa rolnego, Rejent 2001, z. 9, s. 45; orz. TK z 31 I 2001 r., s. 47, 53, 58-60, 71 ZU 
uzasadnienia. 
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powinny być uchylone jako sprzeczne (ograniczające) swobodę działalności gospodarczej. Są 

one zbyt krepujące dla swobody działalności gospodarczej. 

Szczególne przepisy rolne k.c. są także sprzeczne ze społeczną gospodarką rynkową 

(art. 20). Przejawia się to m.in. w ich – wspomnianej – sprzeczności z zasadą wolności 

działalności gospodarczej oraz zasadą własności prywatnej. Ta ostatnia kwestia (własności 

prywatnej) będzie omawiana przy analizie ochrony prawa własności i prawa dziedziczenia oraz 

zasadzie równości. Przepisy rolne były i są sprzeczne z zasadą własności prywatnej, miały one 

na celu – jak była o tym mowa – nacjonalizację ziemi (jej upaństwowienie). Przejawiało się to 

– m.in. w ostrych przesłankach podmiotowych wymaganych przy dziedziczeniu i nabyciu 

nieruchomości rolnych, ograniczeniach podziałowych, ograniczeniach spłat oraz 

uprzywilejowanym dziedziczeniu Skarbu Państwa (art. 1063 – 1964, 1971 r.). 

 

 

7e3) Ochrona prawa własności i prawa dziedziczenia (art. 21, 64 konstytucji)22 

 

Art. 21 i 64 konstytucji stanowią, co następuje: 

„Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia” (art. 21 ust. 1). 

„Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele 

publiczne i za słusznym wynagrodzeniem” (art. 21 ust. 2). 

„Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” 

(art. 64 ust. 1). 

„Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla 

wszystkich ochronie prawnej” (art. 64 ust. 2). 

„Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim 

nie narusza ona istoty własności” (art. 64 ust. 3). 

                                                           
22 Por. np. W. Skrzydło, tamże, s. 32, 77; J. Boć (red.), tamże, s. 53-56, 119-122; R. Sztyk, tamże, s. 44, 45; S. 
Wójcik, tamże, s. 170, 171; J. Pietrzykowski, tamże, s. 3; A. Oleszko, Uznanie rodzinnego gospodarstwa rolnego 
jako konstytucyjnej podstawy polskiego ustroju rolnego (uwagi do Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r.), Rejent 
1997, z. 5, s. 80, przyp. 6 s. 80; orz. TK z 12 I 1999 r. P 2/98, OTK ZU 1999, z. 1, poz. 15, 16 uzasadnienia; orz. TK z 
25 II 1999 r. K 23/98, OTK ZU 1999, z. 2, poz. 25, s. 161-167, 176; orz. TK z 31 I 2001 r., s. 42-53, 58-65, 71, 72 ZU. 
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Problematyka pojęcia prawa własności oraz prawa dziedziczenia w konstytucji została 

uprzednio omówiona (pkt 6). Należy zatem odesłać do stosownych uwag uprzednich (pkt 6). 

Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (oraz o dziedziczeniu 

testamentowym i zapisie rolnym – 1971, 1982) – 1971, 1982, 1990 – a także przepisy rolne o 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego i zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej 

(1990) są sprzeczne z zasadą ochrony własności i prawa dziedziczenia (art. 21, 64 konstytucji). 

Z podobnych przyczyn co przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych są niekonstytucyjne 

także przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego i zniesieniu współwłasności 

nieruchomości rolnej. Przepisy rolne k.c. ograniczały zdolność do dziedziczenia gospodarstwa 

rolnego (art. 1059-1064, 1065 k.c.), a mówiąc szerzej: zdolność prawną osób (art. 160, 214, 

216, 1067, 1071, 1075 k.c.). Stanowiły one silne ograniczenie prawa własności (art. 160-167, 

213-218, 1058-1088 k.c.). Miały charakter w istocie wywłaszczeniowy (art. 21 ust. 2 

konstytucji) i to nie w celu publicznym. Ich cel był – jak powiedziano -  nacjonalizacyjny. Było 

to zaplanowane ukryte wywłaszczenie. Wprawdzie przepis art. 21 ust. 2 wprost dotyczy 

wywłaszczenia na drodze administracyjnej (w postaci decyzji wywłaszczeniowej), ale dotyczy 

on także m.zd. wywłaszczenia w sensie ekonomicznym (wszelkie postacie pozbawienia prawa 

własności). Charakter wywłaszczeniowy miały np. nie tylko przepisy o dziedziczeniu 

(ustawowym, testamentowym, zapisie), lecz także przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego, np. o spłatach (wywłaszczenie w sensie ekonomicznym). W sposób ostry charakter 

nacjonalizacyjny widać było w art. 1063 k.c. Każdy ma prawo dziedziczenia (w domyśle prawo 

do dziedziczenia). Prawo własności i prawo dziedziczenia podlega ochronie konstytucyjnej. 

Ustawodawstwo zwykłe musi tę zasadę respektować. Z nią sprzeczne są przepisy rolne k.c. 

(obecnie w 1990 r. art. 1058-1064, 1067, 1070, 213-218, 1079, 1081, 1082 k.c.). Wszystkie 

one, jako niekonstytucyjne, powinny być uchylone. 

TK uznał za sprzeczne z konstytucją (art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3) tylko 

przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (1990). W przypadku dziedziczenia 

ustawowego gospodarstwa rolnego przez Skarb Państwa uznał za niekonstytucyjny przepis art. 

1063 k.c. (1964, 1971). Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 3 i art. 31 ust. 3 

konstytucji. Według mnie należało powołać przy dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1062, 

1064) także art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3), czego nie uczynił TK (niezasadnie). 

Ograniczenia prawa własności oraz prawa dziedziczenia mogą wynikać tylko z art. 31 

ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 konstytucji (cytowanego wyżej). Art. 31 ust. 3 stanowi, co następuje: 

„Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla 
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jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i 

moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać 

istoty wolności i praw”. Żadna z tych przesłanek szczególnych w przypadku przepisów o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych i innych przepisów rolnych k.c. nie uzasadnia ograniczenia 

prawa własności i prawa dziedziczenia. Wprost przeciwnie przepisy rolne k.c., w tym o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych, naruszają istotę prawa własności i istotę prawa 

dziedziczenia (art. 31 ust. 3 zd. 2, art. 64 ust. 3 konstytucji). Mają one w istocie charakter 

wywłaszczeniowy i w sposób ostry ograniczają obrót rolny. Są pozostałością minionej epoki. 

TK powołuje się na art. 31 ust. 3 przy dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (1990) 

(art. 1059-1064), nie powołuje się natomiast – niezasadnie – na art. 64 ust. 3. Przy art. 1063 

k.c. TK wskazuje na naruszenie art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 3 konstytucji. 

Reasumując, przepisy rolne k.c., które nadal mogą być stosowane (mają moc 

obowiązującą), są sprzeczne z zasadą ochrony własności i prawa dziedziczenia (art. 21, 64 

konstytucji), podobnie jak przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych. 

 

 

7e4) Równość w prawie (art. 32, 64 ust. 2 konstytucji)23. 

 

Art. 32 stanowi, co następuje: 

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez 

władze publiczne” (art. 32 ust. 1). 

„Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub 

gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. 

Cytowany wyżej art. 64 ust. 2 stanowi, co następuje: 

„Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla 

wszystkich ochronie prawnej”.  

                                                           
23 Por. np. A. Westphal, Równość obywateli wobec prawa a przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw 
rolnych, AUNC 1994, Prawo XXXIV, z. 284, s. 89-101; J. Boć (red.), tamże, s. 119-122; B. Banaszak, tamże, s. 382-
384; W. Skrzydło, tamże, s. 77; A. Oleszko, tamże, s. 80; S. Wójcik, jw.; R. Sztyk, jw.; orz. TK z 31 I 2001 r., jw.; orz. 
TK z 12 I 1999 r., jw.; s. 15-017, 21; orz. TK z 25 II 1999 r., jw., s. 161, 162, 165-167, 176 ZU. 



128 
 

Postanowienia te statuują zasadę równości wszystkich wobec prawa (art. 32) oraz 

zasadę „równej dla wszystkich ochrony prawnej”: (art. 64 ust. 2). Przepisy k.c. o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych (1971, 1982, 1990), podobnie jak przepisy o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego i zniesieniu współwłasności (art. 1070, 1079, 1081, 1082, 213-218 k.c., 

1990 r.) zasadę tę naruszają. Są tworzone dwie grupy – jedna uprzywilejowana (spełniająca 

przesłanki rolne), druga dyskryminowana (nie spełniająca przesłanek rolnych). Tym bardziej  

jest to dziwne, że konstytucja RP z 1997 r. nie statuuje prawa do pracy, a w istocie k.c. 

wprowadza obowiązek pracy w gospodarstwie rolnym jako przesłankę nabycia gospodarstwa 

rolnego w drodze dziedziczenia, działu spadku lub zniesienia współwłasności nieruchomości 

rolnej (art. 1059-1062, 1065, 1067, 214, 216 k.c.). Jest to sprzeczność prawna i logiczna. Na 

nierówność przepisów rolnych k.c. wskazywano także w literaturze. Jak powiedziano, przepisy 

rolne w istocie ograniczały zdolność do dziedziczenia gospodarstwa rolnego oraz zdolność 

prawną, tworząc kategorię szczególnej zdolności do dziedziczenia gospodarstwa rolnego oraz 

szczególnej zdolności prawnej do nabycia gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej), co 

było – i nadal częściowo jest – sprzeczne z zasada równości w prawie. 

TK wskazał na to, że przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art.  

1059-1062 k.c.) naruszają zasadę równej dla wszystkich ochrony prawnej (art. 64 ust. 2). Nie 

powołał się on – a powinien – także na art. 32 konstytucji, co zasadnie podnosiły sądy w 

pytaniach prawnych oraz Prokurator Generalny. 

Reasumując, szczególne przepisy rolne k.c., w tym o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych, są sprzeczne z zasadą równości w prawie (art. 32, 64 ust. 2 konstytucji). 

 

 

7e5) Zasada wolności (art. 31 konstytucji)24. 

 

Art. 31 konstytucji stanowi, co następuje: 

„Wolność człowieka podlega ochronie prawnej” (art. 31 ust. 1). 

                                                           
24 Por. np. J. Boć (red), tamże, s. 68, 69; W. Skrzydło, tamże, s. 43, 44; R. Sztyk, tamże, s. 44; orz. TK z 12 I 1999, 
jw., s. 16-18, 21; orz. TK z 25 II 1999, jw., s. 161-163, 165, 166, 170, 171, 173, 174, 176; orz. TK z 31 I 2001 r., jw., 
s. 42-53, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 71 ZU. 
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„Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać 

do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje”. (art. 31 ust. 2). 

Co do ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw por. 

cytowany wyżej art. 31 ust. 3. 

Przepisy rolne k.c., w tym o dziedziczeniu ustawowym, naruszają zasadę wolności 

człowieka. Widać to np. w przepisach ograniczających  swobodę testowania (art. 1065, 1067 

k.c. – 1971, 1982 r.). Przepisy rolne k.c. w sposób dotkliwy naruszały swobodę testowania, co 

zostało w zasadzie w 1990 r. zlikwidowane (poza szczątkowymi ograniczeniami w postaci art. 

1067 k.c. przy zapisie rolnym). Przepisy rolne ograniczały swobodę nabywania nieruchomości 

rolnych (gospodarstw rolnych). Te pozostałe jeszcze ograniczenia w dziale spadku i zniesieniu 

współwłasności nieruchomości rolnej powinny być ostatecznie zniesione. 

Na naruszenie art. 31 ust. 1 i 2 nie wskazuje TK, a powinien wskazać. TK wskazuje 

tylko na art. 31 ust. 3 jako dotkliwie ograniczający  swobodę nabywania praw w zakresie 

dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (art. 1059-1064 k.c.). 

Reasumując, przepisy rolne k.c. naruszają zasadę wolności człowieka (art. 31 

konstytucji). 

  

7e6) Gospodarstwo rolne rodzinne (art. 23 konstytucji) 

Przepisy rolne k.c. szczególne o gospodarstwach rolnych, np. o dziedziczeniu 

ustawowym, są sprzeczne z zasadą, że gospodarstwo rolne ma charakter rodzinny (art. 23 

konstytucji). Por. także pkt 11. 

 

7e7) Art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji25 

 

Art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności (Dz.U. z 1995 r., nr 36, poz. 175; zm.: Dz.U. z 1998 r., nr 147, poz. 962) stanowi, co 

następuje: 

                                                           
25 Por. np. J. Boć (red.), tamże, s. 121; orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 43-45, 47, 48, 52, 53, 58, 73 ZU. 
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„Każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. Nikt nie 

może być pozbawiony swojej własności, chyba że w interesie publicznym i na warunkach 

przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi zasadami prawa międzynarodowego”. 

Przepis ten dotyczy mienia (własności i innych praw majątkowych), czyli własności w 

sensie konstytucyjnym. Dotyczy on także ochrony prawa dziedziczenia, które jest prawem 

podmiotowym (konstytucyjnym i cywilnym). Prawo dziedziczenia jest podobne do prawa 

własności. Art. 1 Protokołu nr 1 został w przypadku przepisów rolnych k.c. naruszony, gdyż 

przewidywały one pozbawienie prawa własności i prawa dziedziczenia w interesie prywatnym, 

a nie publicznym. Przepisy rolne k.c., w tym o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, miały 

charakter nacjonalizacyjny (były obliczone na wywłaszczenie rolników z ziemi na rzecz 

państwa). Przepis ten został zatem naruszony. Takie też było stanowisko sądów stawiających 

pytanie prawne oraz Prezesa Rady Ministrów. Naruszenie art. 31 ust. 3 konstytucji, jest 

jednocześnie naruszeniem art. 1 Protokołu nr 1. Odmienne stanowisko przyjął TK w tym 

orzeczeniu, nie dopatrując się naruszenia analizowanego tu przepisu konstytucyjnego. 

Konkludując, przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych oraz inne 

przepisy rolne k.c. są sprzeczne z art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka 

i Podstawowych Wolności. 

 

 

7e8) Wniosek 

 

Z przeprowadzonych wywodów (7e1-7) wynika, że przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych (1971, 1982, 1990 – art. 1059-1062, 1087 k.c.; art. 1063 k.c. 

– 1964, 1971), podobnie jak przepisy o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych 

(art. 1065 – 1971, 1982 r.) i zapisie rolnym (art. 1067 – 1971, 1982, 1990 r.) oraz o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070-1082, art. 213-218 k.c. – 1990) i zniesieniu 

współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c. – 1990 r.) są sprzeczne z konstytucją 

(art. 2, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 64) oraz art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności i jako takie powinny być uchylone w całości 

(niekonstytucyjne), jako nadal obowiązujące i stosowane w praktyce. TK ograniczył się tylko 

do rozpatrzenia i uchylenia przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 

1059-1062, 1064, 1087 k.c.) w wersji z  1990 r. z dniem 14 II 2001 r. (i art. 1063 k.c. w wersji 



131 
 

z 1964 i 1971 r.), nie uchylając pozostałych wyżej wymienionych przepisów. Jest to wada 

orzeczenia. Wprawdzie nie było objęte to pytaniami prawnymi skierowanymi do TK (związanie  

tego organu pytaniami prawnymi), ale pośrednio TK w uzasadnieniu orzeczenia uznał te 

pozostałe przepisy za konstytucyjne. 

 

 

7f) Bezpośrednie (samoistne) stosowanie konstytucji (art. 8 ust. 2)26. 

 

Przepis art. 8 konstytucji stanowi, co następuje: 

„Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 8 ust. 1). 

„Przepisy konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej” 

(art. 8 ust. 2). 

„Wyróżnia się bezpośrednie (samoistne) i pośrednie (niesamoistne) stosowanie 

konstytucji. Z tym pierwszym mamy do czynienia wtedy, gdy normy konstytucji obowiązują 

w obrocie prawnym wprost – tzn.  bez konieczności rozwinięcia aktami niższego rzędu. To 

drugie występuje w sytuacji przeciwnej, gdy wymagają one uprzedniego rozwinięcia i 

konkretyzacji w aktach niższego rzędu”27. Ustawodawca polski jako zasadę przyjmuje 

bezpośrednie (samoistne) stosowanie przepisów konstytucji (art. 8 ust. 2). Obowiązek ten został 

nałożony na wszystkie organy władz publicznych (państwowych, samorządowych). Jednostka 

może wprost powołać się na postanowienia konstytucji (np. dane prawo podmiotowe) i 

dochodzić ich realizacji na drodze sądowej. 

Przykładowo, jeżeli dany przepis prawa (np. postanowienia rolne k.c., np. art. 216, 1067 

k.c.) uznamy za sprzeczny z konstytucją, to można go nie stosować i wprost stosować 

postanowienia konstytucji (np. pełne spłaty, dziedziczenie gospodarstwa rolnego na zasadach 

ogólnych). 

Jak była o tym mowa, jest to możliwe i niektóre sądy np. uznają przepisy o  

dziedziczeniu gospodarstw rolnych za niekonstytucyjne (sprzeczne z konstytucją) i nie stosują 

ich, a stosują ogólne zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych. Na taką praktykę powołuje się 

                                                           
26 Por. np. B. Banaszak, tamże, s. 90-93; J. Boć (red.), tamże, s. 12, 13, 28-33; W. Skrzydło, tamże, s. 19, 20; Z. 
Witkowski (red.), tamże, s. 583, 584; orz. TK z 31 I 2001 r., jw., pkt II, s. 53 ZU, pkt III, 17, s. 70, 71 ZU. 
27 B. Banaszak, tamże, s. 90, 91. 
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jeden ze sądów rejonowych, który złożył pytanie prawne  przed TK. Stanowisko to według 

mnie jest poprawne, dopuszczalne. Odmiennego zdania jest jednak Prokurator Generalny oraz 

TK w tej sprawie (zob. przypis 26). 

Sądy obracają się wtedy w kręgu prawa pozytywnego. Ale możliwe jest także uznanie 

tych przepisów rolnych k.c. za niesłuszne (sprzeczne z prawem moralnym) i odmowa ich 

zastosowania na podstawie wyższego porządku prawnego (tj. prawa moralnego) nad prawem 

pozytywnym. I tę możliwość także dopuszczono. W pierwszej jednak kolejności powinno 

badać się, czy przepisy rolne k.c. są zgodne z konstytucją, a gdyby dopiero to badanie dało 

wynik pozytywny (są zgodne z konstytucją), można odwołać się do prawa moralnego 

(wyższego porządku moralnego). Jak była o tym mowa, jest to możliwe tylko przy koncepcji 

prawa moralnego (naturalnego), a nie przy koncepcji pozytywizmu prawnego. 

W przypadku przepisów rolnych k.c. – jak była o tym mowa – są one sprzeczne z 

konstytucją, czyli można ich nie stosować. W przypadku uznania ich za zgodne z konstytucją, 

można odwołać się do prawa moralnego, i uznając je za niesłuszne, ich nie stosować. 

Por. także pkt 7d). 

 

 

7g) Analiza poszczególnych przepisów prawnych (art. 1058-1064, 1086, 1087 k.c.) 

7g1) Art. 1058, 1086 k.c.28 

 

TK uznał art. 1058 i 1086 k.c. za zgodny z konstytucją (zarówno w brzmieniu ustalonym 

przez nowelę do k.c. z 1990 r., jak też 1971 i 1987 r.). TK utrzymał w mocy przepisy o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego. Ma zatem sens – przy koncepcji TK – utrzymywanie w 

mocy nadal (po 13 II 2001 r. za) art. 1058 k.c. (przepisy o dziale spadku nie zostały uznane  

przepisy za niekonstytucyjne). Nadto przy tezie TK, że konstytucyjne są  przepisy rolne o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1062, 1064, w istocie 1065, 1067), ma sens 

trzymywanie w mocy art. 1058 (1086) k.c. także dla spadków otwartych przed 14 II 2001 r. 

(nowela z 1971, 1982, 1990 r.). Art. 58 k.c. dotyczy nie tylko dziedziczenia ustawowego, lecz 

także zapisu rolnego oraz działu spadkowego gospodarstwa rolnego – takie też zdaje się być 

stanowisko TK (pkt III,7, s. 64 ZU), np. stosuje się normę 1 ha nieruchomości rolnych. 

                                                           
28 Por. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 43-52, 63, 64, 68 ZU. 
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Nieprawdziwy jest pogląd, jakoby art. 1058 k.c. nie miał zastosowania do działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego oraz do zapisu rolnego. 

Przy moim stanowisku, że niekonstytucyjne są wszystkie przepisy rolne k.c. (1971, 

1982, 1990 – art. 1058-1088 k.c.), art. 1058 k.c. powinien być uchylony przez TK jako 

niekonstytucyjny. 

 

 

7g2) Art. 1059-1062, 1087 k.c.29 

 

TK uznał przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1059-1062, 

1087 k.c.) za niezgodne z konstytucją z dniem 14 II 2001 r., uchylając je na przyszłość. 

Natomiast TK zachował w mocy przepisy prawne dotyczące dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych (art. 1059-1062 k.c.) oraz wkładów gruntowych w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej (art. 1087 k.c.,), co do spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r. (nowela z 

1990 r., 1971 r. i w istocie z 1982 r.), uznając je za zgodne z konstytucją. W istocie TK uznał 

za zgodne z konstytucją, choć tego wprost nie stwierdził, rozp. Rady Ministrów z 28 XI 1964 

r. w sprawie przenoszenia własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich 

nieruchomości oraz dziedziczenia gospodarstw rolnych [Dz.U. z 1964 r., nr 45, poz. 304; zm.: 

Dz.U. z 1970 r., nr 18, poz. 150; z 1970 r., nr 24, poz. 199; z 1971 r., nr 37, poz. 332; z 1972 r., 

nr 31, poz. 215 (tekst jednolity); z 1972 r., nr 49, poz. 317; z 1981 r., nr 9, poz. 36; z 1982 r., 

nr 37, poz. 245; z 1983 r., nr 19, poz. 86 (tekst jednolity); z 1987 r., nr 33, poz. 186; z 1988 r., 

nr 10, poz. 73; z 1988 r., nr 29, poz. 202; z 1989 r., nr 23, poz. 122; z 1990 r., nr 89, poz. 519 

(§ 4)]. Skoro konstytucyjne są przepisy k.c. w poprzedniej wersji (1971, 1982), to konstytucyjne 

jest także rozporządzenie RM do nich. TK powinien to wyraźnie stwierdzić, ale wniosek taki 

należy wyprowadzić w drodze wykładni tego orzeczenia, choć wprost o tym nie wspomina TK. 

Jak powiedziałem, według mnie niezgodne są z konstytucją przepisy rolne o 

dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (1971, 1982, 1990), a zatem przepisy te 

powinny być uchylone zarówno na przyszłość (po 13 II 2001 r.), co uczynił TK, jak też z mocą 

wsteczną (1971, 1982, 1990), przed 14 II 2001 r. (czego nie uczynił TK), chyba że nastąpił 

prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków. 

                                                           
29 Por. orz. TK z 31 I 2001 r,, jw., s. 43-52, 63-66, 68, 70, 73 ZU. 
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7g3) Art. 1063 k.c.30 

 

TK uznał art. 1063 k.c. w brzmieniu ustalonym przez k.c. z 1964 r. i nowelę z 1971 r., 

w części dotyczącej dziedziczenia przez Skarb Państwa, za niekonstytucyjny. Przepis ten 

przewidywał w oznaczonych przypadkach, w szczególności gdy żaden ze spadkobierców 

ustawowych nie spełniał przesłanek rolnych, dziedziczenie ustawowe Skarbu Państwa. Przepis 

ten był wprost nacjonalizacyjny. Jest on niekonstytucyjny z przyczyn uprzednio podanych (7e). 

Skarbu Państwa nie chroni zasada praw nabytych, tym bardziej niesłusznie nabytych. Przepis 

ten wprost naruszał istotę prawa własności (wywłaszczenie). Zasadnie zatem został uchylony 

przez TK. Skarb Państwa może dziedziczyć spadek na zasadach ogólnych (gdy brak 

spadkobierców ustawowych, art. 935 § 3 k.c.). W omawianym w ustawie przypadku (nowela z 

1971 r.) spadek rolny z ustawy dziedziczyła wyłącznie osoba trwale niezdolna do pracy (art. 

1063 § 3 k.c.). Należy przyjąć, że osoba ta dziedziczy gospodarstwo rolne (nabycie jej pozostaje 

w mocy), mimo że formalnie TK uchylił cały art. 1063, w tym § 3 k.c. z noweli z 1971 roku. 

Taki wniosek można też wyprowadzić z kontekstu wypowiedzi TK (uzasadnienie). Nie działa 

tu bowiem motyw nacjonalizacyjny, który był u podstaw uchylenia art. 1063 k.c. (w wersji z 

1964 i 1971 r.). 

Natomiast TK zachował w mocy art. 1063 k.c. w wersji ustalonej w 1982 i 1990 roku. 

Przepis ten przewidywał bowiem, że jeżeli ani małżonek spadkodawcy, ani żaden z jego 

krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy nie odpowiada warunkom przewidzianym dla 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego albo jeżeli uprawnionymi do dziedziczenia były wyłącznie 

osoby, które w chwili otwarcia spadku  były trwale niezdolne do pracy, gospodarstwo 

dziedziczyli spadkobiercy na zasadach ogólnych. Czyli gospodarstwo rolne nie dziedziczył 

Skarb Państwa (jak w 1964 r. i w zasadzie w 1971 r.), ale spadkobiercy na zasadach ogólnych 

(art. 931-937 k.c.). Przepis ten przewidywał zatem powrót do zasad ogólnych (w pełni 

słusznych). Skarb Państwa może dziedziczyć gospodarstwo rolne wtedy na zasadach ogólnych 

(art. 935 § 3 k.c.), a nie szczególnych (dawny art. 1063  z 1964 i 1971 r.). Przepis art. 1063 k.c. 

noweli do k.c. z 1982 r. i 1990 r. nie miał zatem charakteru nacjonalizacyjnego i nie został przez 

TK uchylony (zachowano w mocy nabycie gospodarstwa rolnego na podstawie art. 1063 k.c. – 

                                                           
30 Por. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44, 46-53, 55, 63, 66, 70-72 ZU. 
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1982 i 1990 r., tj. w okresie od 6 IV 1982 r. do 13 II 2001 r. włącznie). Wprawdzie TK w 

sentencji orzeczenia nie uchylił art. 1063 k.c. w brzmieniu ustalonym nowelą z 1990 r., ale 

należy przyjąć, że jest to niedopatrzenie TK, i przepis ten z dniem wejścia w życie orzeczenia 

TK, tj. 14 II 2001 r. został uchylony, podobnie jak inne przepisy k.c. o dziedziczeniu 

ustawowym (art. 1059-1062, 1064 k.c.). Stracił on bowiem rację bytu (uchylenie art. 1059-

1062 k.c.). 

Art. 15 noweli k.c. z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321) uchylał w pewnym 

zakresie negatywne skutki art. 1063 k.c. w przypadku spadków rolnych otwartych przed 6 IV 

1982 r., ale nie obejmował on wszystkich możliwych sytuacji, regulując tylko niektóre z nich. 

Dlatego TK uchylił w całości art. 1063 w brzmieniu ustalonym w 1964 i 1971 r. 

W przypadku art. 1063 w brzmieniu ustalonym przez nowelę do k.c. z 1982 i 1990 r. 

(do 14 II 2001 r.) spadkowe gospodarstwo rolne jest dziedziczone na zasadach ogólnych (art. 

931-937 k.c.). Powstaje pytanie, czy dział takiego spadkowego gospodarstwa rolnego podlega 

wtedy także zasadom ogólnym (art. 922-1057) czy szczególnym (art. 1070-1082 k.c.), w 

przypadku gdy gospodarstwo rolne ma obszar powyżej 1 ha gruntów rolnych (nieruchomości 

rolnych). Wydaje się, że dział takiego spadkowego gospodarstwa rolnego (powyżej 1 ha) 

podlega zasadom szczególnym (art. 1070 i nast., art. 213-218 k.c.). 

 

 

7g4) Art. 1064 k.c. – rozp. rol. Rady Ministrów31. 

 

TK uznał art. 1064 k.c. z 1990 r. i wydane na jego podstawie rozp. Rady Ministrów z 

dnia 12 XII 1990 r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych 

(Dz.U. z 1990 r., nr 89, poz. 519) z dniem wejścia w życie orzeczenia TK, tj. 14 II 2001 r., za 

niekonstytucyjne. Natomiast art. 1064 k.c. w wersji ustalonej w 1971, 1982 i 1990 r. (w tym 

ostatnim przypadku do 13 II 2001 r. włącznie) za konstytucyjny. To samo dotyczy 

konstytucyjności rozp. Rady Ministrów z 28 XI 1964 r. w sprawie przenoszenia własności 

nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz dziedziczenia 

gospodarstw rolnych (cytowanego wyżej, we wszystkich jego ujęciach od 1964 do 1990 r.). 

Skoro w ujęciu TK konstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1062, 

                                                           
31 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44-52, 66, 67, 70, 73 ZU; R. Sztyk, tamże, s. 44, 50. 
 



136 
 

1064 k.c.), to konstytucyjne jest także rozporządzenie rolne wydane na podstawie tych 

przepisów. To samo dotyczy rozp. Rady Ministrów z 12 XII 1990 r. w okresie do 13 II 2001 r. 

TK powołał się na art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 konstytucji. W 

szczególności podkreślił, że rozporządzenie rolne z 12 XII 1990 r. (uchylone z dniem 14 II 

2001 r.) regulowało materie ustawowe (praw i obowiązków osób), co nie leżało w kompetencji 

Rady Ministrów (rozporządzenia), lecz było materią ustawową. Ponadto TK powołał się na 

zasadę, że skoro tracą moc przepisy ustawowe o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, to traci 

moc także rozporządzenie rolne Rady Ministrów z 12 XII 1990 r., będące aktem wykonawczym 

do ustawy (k.c.). Wnioskując z przeciwieństwa (a contrario), ponieważ TK przyjął, że przepisy 

o dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1062, 1064) są konstytucyjne w okresie do 13 II 2001 

r., to tym samym w tym okresie czasu do 13 II 2001 r. są konstytucyjne przepisy rozporządzenia 

rolnego wykonawcze do ustawy (z 29 XI 1964 r. i 12 XII 1990 r., to ostatnie w okresie do 13 

II 2001 r.). Co do rozporządzenia rolnego z 28 XI 1964 r. TK wprost nie wypowiada się, ale 

taki jest logiczny wniosek wynikający z tego orzeczenia. Brak wypowiedzi TK co do 

konstytucyjności rozporządzenia rolnego z 28 XI 1964 r. wynikał zapewne z braku pytania 

prawnego w tym punkcie (w tym zakresie). 

Przy badaniu konstytucyjności i legalności rozporządzenia należy mieć na uwadze, czy: 

a) rozporządzenie zostało wydane na podstawie wyraźnego, tj. nie opartego tylko na 

wykładni celowościowej, szczegółowego upoważnienia ustawy w zakresie określonym w 

upoważnieniu, 

b) rozporządzenie co do przedmiotu i treści wydane zostało w granicach upoważnienia 

ustawy i w celu jej wykonania, 

 c)  rozporządzenie nie pozostaje w sprzeczności z aktem ustawowym, na podstawie 

którego zostało wydane oraz z treścią innych aktów ustawowych (słowem nie pozostaje w 

sprzeczności z normami konstytucji RP, a także obowiązującymi aktami ustawodawczymi), 

d) upoważnienie nie podlega wykładni rozszerzającej ani celowościowej, podlega zawsze 

wykładni ściśle literalnej32. 

 Przy mojej koncepcji, że niezgodne z konstytucją są przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym, testamentowym i rozporządzenie rolne k.c. w wersjach z 1971, 1982 i 1990 r., 

sprzeczne z konstytucją byłyby także art. 1064 k.c. (1971, 1982, 1990) i rozp. rolne Rady 

                                                           
32 Por. wyrok TK z 5 I 1998 r. P 2/97, OTK, Rocznik 1998, cz. I, poz. 1, s. 8, 10 uzasadnienia; Z. Witkowski (red.), 
Prawo konstytucyjne, Toruń 2000, s. 594, 595 pkt 40 z cytowanym tam przeczeniem TK z 1 III 1994 r. U 7/93, zob. 
także s. 593-597 pkt. 37-43. 
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Ministrów z 28 XI 1964 r. oraz z 12 III 1990 r. (także w okresie do 13 II 2001 r., jak i oczywiście 

po tej dacie). 

 Por. także pkt 7d i 7f oraz pkt 10. 

 

 7g5) Art. XXIII p.w.k.c.33 

TK nie zajmował się kwestią konstytucyjności art. XXIII p.w.k.c. (brak pytania 

prawnego). Wymieniony przepis stawiał w nierównej sytuacji obywateli polskich i państw 

obcych. Ci ostatni, których prawa do spadku lub zapisu zostały wyłączone lub ograniczone na 

podstawie przepisów rolnych k.c., mieli prawo do pełnej (czystej) równowartości pieniężnej 

spadku lub zapisu na zasadzie wzajemności. Natomiast obywatele polscy, których prawa do 

spadku zostały wyłączone (np. nie spełniali przesłanek rolnych) lub  ograniczone (np. spłaty), 

nie mieli prawa do pełnej równowartości pieniężnej (czystej) spadku lub zapisu, jak obywatele 

państw obcych. Jest to sprzeczne m.in. z art. 32 i art. 64 ust. 2 konstytucji (naruszenie zasady 

równości). 

  

 

8. Niekonstytucyjność przepisów rolnych o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego (art. 1070, 213-218 k.c.) i przepisów rolnych związanych z działem spadku (art. 

1066, 1079, 1081, 1082 k.c.) – uzasadnienie 

 

8a) Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego34 

 

TK nie orzekł w sentencji orzeczenia o konstytucyjności przepisów o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070, 213-218 k.c.) z uwagi na brak pytania prawnego. 

Niemniej w uzasadnieniu swego orzeczenia zawarł pewne sformułowania, z których wynika, 

że wprowadzenie przepisów ograniczających dział spadkowego gospodarstwa rolnego będzie 

zgodne z konstytucją (ograniczenia podziałowe gospodarstwa rolnego, ograniczenia spłat, 

                                                           
33 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44, 45, 47, 48, 52, 53, 56, 57, 58, 72, 73; uchw. SN z 28 V 1969 r. III CZP 
23/69, OSNCP 1970, z. 1, poz. 3. Por. także J. St. Piątowski, Prawo spadkowe, 2002, s. 95, 96. 
34 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 63-65 uzasadnienia (ZU); R. Sztyk, tamże, s. 43, 45, 50-55; J. St. Piątowski, 
B. Kordasiewicz, tamże, s. 60, 61, 66, 67; wyrok TK z 12 I 1999 r. P 2/98, OTK ZU 1999, z. 1, poz. 2, s. 12. 
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szczególne zasady przejęcia spadkowego gospodarstwa rolnego). Wprawdzie TK nie 

wypowiada się co do tego, czy aktualnie obowiązujące przepisy o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego są zgodne z konstytucją (także w uzasadnieniu orzeczenia TK nie 

wypowiada się wprost na ten temat), tylko stwierdza, że projektowane (planowane) przepisy 

wprowadzające szczególne zasady działu spadkowego gospodarstwa rolnego – przy 

określonych założeniach (których do końca, wyraźnie nie precyzuje) – mogą być uznane za 

zgodne z konstytucją. Jest to wkroczenie w obszar, który nie należy do kompetencji TK (ma on 

orzekać o konstytucyjności aktualnie obowiązujących przepisów ustaw, a nie zajmować się ich 

projektowaniem, oceną konstytucyjności nie istniejących przepisów prawa). Jest to wkroczenie 

w obszar ideologii i polityki prawa. Można nawet przypuszczać, że aktualnie obowiązujące 

przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego – w ujęciu TK – nie są sprzeczne z 

konstytucją (ale wprost TK tego nie stwierdza). W każdym razie uznanie szczególnych 

przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego – planowanych lub może już aktualnie 

obowiązujących – za zgodne z konstytucją nie w sentencji orzeczenia TK, lecz w jego 

uzasadnieniu, nie stwarza stanu prawnego rzeczy osądzonej, nie stwarza stanu związania 

organów państwowych orzeczeniem TK. Moc wiążącą ma bowiem tylko sentencja orzeczenia 

TK (art. 190 konstytucji) – a tu nie wypowiedział się TK w tej sprawie – a nie uzasadnienie 

orzeczenia TK. 

 Wypowiedź TK odnośnie do konstytucyjności przepisów o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego (planowanych lub może już aktualnie obowiązujących) nie jest zgodna 

z konstytucją. Z podobnych przyczyn co niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych, niekonstytucyjne są także przepisy o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego (por. wyżej pkt 7e1-8). 

TK uznał za zgodne z konstytucją przepisy związane z działem spadkowego 

gospodarstwa rolnego (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.), tym samym pośrednio uznając 

konstytucyjność innych przepisów rolnych k.c. dotyczących działu spadkowego gospodarstwa 

rolnego (planowanych lub może już aktualnie obowiązujących). 

W literaturze obecnie przeważa pogląd, aby ograniczenia rolne wprowadzić tylko na 

etapie działu spadku, likwidując ograniczenia na etapie powołania do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego (z ustawy lub z testamentu). TK zdaje się dosłownie przejmować 

poglądy A. Lichorowicza co do działu spadkowego gospodarstwa rolnego, zniesienia 

współwłasności nieruchomości rolnych oraz przeniesienia własności nieruchomości rolnych, 

które nie są prawdziwe. 
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Prokurator Generalny pierwotnie uznał przepisy rolne dotyczące działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego (art. 1070, 213-218 k.c.) za niekonstytucyjne, potem zmienił swe 

stanowisko (brak pytania prawnego). Wadą tego  orzeczenia TK jest to, że nie zajął się 

kompleksowo problematyką wszystkich przepisów rolnych k.c. (w tym całego tytułu X ks. IV 

k.c.), np. przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego. Przepisy te pozostają w 

ścisłym związku.  Formalną przeszkodą był tu brak pytania prawnego. Ale nie wydaje się, aby 

to usprawiedliwiało TK, a także organy uczestniczące w tym postępowaniu (RPO, Prokuratora 

Generalnego, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu), którzy takie pytania mogli złożyć, 

a TK mógł ich zainspirować do tego (art. 191, 193 konstytucji). Stąd od strony prawnej nie 

została rozstrzygnięta konstytucyjność istotnych przepisów rolnych k.c. (np. o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego). Jest to wadą tego orzeczenia. TK powinien te kwestie 

traktować łącznie, kompleksowo, prawdopodobnie nie brak było także stosownych pytań 

prawnych sądów powszechnych, które trzeba było wykorzystać przy rozpatrywaniu tej sprawy. 

TK uznał chyba też za konstytucyjne wprowadzenie w przyszłości przepisów rolnych 

k.c. dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnych (kwalifikacje rolne, 

ograniczenia podziału gospodarstw rolnych), ale nie jest to pewne, bo wprost TK na ten temat 

w zasadzie nie wypowiada się (wniosek pośredni może być mylny – brak aktualnie 

szczególnych przepisów rolnych dotyczących przeniesienia własności nieruchomości rolnych). 

Gdyby tak było, to orzeczenie TK byłoby krokiem wstecz w linii rozwojowej polskiego 

ustawodawstwa rolnego w tym zakresie (słusznie uchylono ograniczenia rolne na etapie 

przeniesienia własności nieruchomości rolnych). Nie ma sensu prawnego ich przywracania. 

Stanowisko TK co do działu spadkowego gospodarstwa rolnego i przeniesienia 

własności nieruchomości rolnych należy ocenić krytycznie (krok wstecz w linii rozwojowej 

przepisów rolnych k.c.). 

 

  

8b) Stanowisko autora35 

 

W mojej ocenie stanowiska TK co do przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego, a także co do zniesienia własności nieruchomości rolnych i również co do 

                                                           
35 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 42-52, 63, 64 (pkt III,6); R. Sztyk, tamże, s. 43, 50-55; orz. TK z 12 I 1999 r., 
jw. 
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przeniesienia własności nieruchomości rolnych nie jest zasadne.  Stanowisko moje uzasadniłem 

poprzednio. Aktualnie obowiązujące przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 

1070, 213-218) i przepisy z nimi związane (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.), podobnie jak 

przepisy o zniesieniu  współwłasności nieruchomości rolnych (art. 213-218 k.c.) powinny być 

uchylone, jako sprzeczne z konstytucją (por. np. pkt 7e1-8).  

Do wniosku tego można dojść na gruncie prawa pozytywnego. Można do niego dojść 

także na gruncie prawa moralnego (wymienione przepisy k.c. nie są słuszne, moralne). 

Opierając się samoistnie na każdej z tych podstaw w pierwszym przypadku na prawie 

pozytywnym, w drugim na prawie moralnym (słusznym) wymienione przepisy rolne k.c. 

można zatem uznać za sprzeczne z konstytucją. 

Por. także pkt. 7d, 7f, 10.  

Skoro uchylono przepisy dotyczące dziedziczenia ustawowego i testamentowego 

gospodarstw rolnych i okresu między otwarciem spadku a działem spadku, to straciły rację bytu 

szczególne przepisy dotyczące działu spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070, 213-218) 

i przepisy z działem związane (art. 1066, 1079, 1081, 1082) i jako takie powinny być one 

wszystkie uchylone. Zwracał na to uwagę m.in. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Marszałek Sejmu w tej sprawie. Na to TK odpowiedział, że nie bada on 

racjonalności, sensowności, trafności, celowości utrzymywania pewnych przepisów prawnych, 

które straciły prawo bytu. TK bada tylko konstytucyjność przepisów prawnych, a nie ich 

celowość, racjonalność. Jeśli tak, to po co w istocie TK opowiedział się za konstytucyjnością 

przepisów rolnych ograniczających dział spadkowego gospodarstwa rolnego, zniesienia 

współwłasności, a może nawet przeniesienia własności nieruchomości rolnych. Gdzie tu logika 

w rozumowaniu TK. W razie uchylenia ograniczeń rolnych na etapie działu spadku, pozostanie 

istniejące obecnie rozszczepienie prawne spadku na gospodarstwo rolne i pozostały majątek, 

co może rodzić szereg wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, podobnych do obecnych. 

Reasumując, przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070, 213-218, 

1066, 1079, 1081, 1082) jako sprzeczne z konstytucją powinny być uchylone. 

 

 

 

 



141 
 

8c) Analiza szczególnych przepisów (art. 1066, 1070, 213-218, 1079, 1081, 1082 k.c.) 

8c1) Art. 1070 k.c. (podział gospodarstwa rolnego)36 

 

Jak była o tym mowa, art. 1070 k.c. odsyła do art. 213-218 k.c. o zniesieniu 

współwłasności, w tym do art. 213 k.c. regulującego zasady podziału gospodarstwa rolnego 

(choć wprost zdaje się odsyłać tylko do art. 213 k.c.). Podział gospodarstwa rolnego 

spadkowego (lub przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej) jest dopuszczalny, gdy 

nie jest sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Jest to w istocie klauzula 

generalna. Nie jest ona doprecyzowana. Nigdy nie wiadomo, czy podział gospodarstwa rolnego 

jest dopuszczalny czy niedopuszczalny. Ta niepewność jest zarówno przy małych 

gospodarstwach rolnych, jak też dużych. Jest to kryterium ekonomiczne, a nie obszarowe. W 

historii kodyfikacji (art. 163, 213, 1070 k.c.) ustawodawca posługiwał się kryteriami 

obszarowymi, ekonomicznymi lub mieszanymi obszarowo-ekonomicznymi. Wszystkie one nie 

zdały próby. Czas na ich ostateczne uchylenie. Kryterium podziału gospodarstwa rolnego musi 

być doprecyzowane tak, aby zawsze było wiadome, czy podział gospodarstwa rolnego jest 

dopuszczalny czy nie (a nie pozostawiony w istocie nieokreślonemu uznaniu sądu). Art. 213, 

1070 k.c. dotyczy sądowego działu spadku i zniesienia współwłasności. Nie dotyczy on 

umownego trybu działu spadku lub zniesienia współwłasności (w formie notarialnej). 

Propozycje niektórych autorów, aby rozciągnąć ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych 

także na obrót inter vivos, tj. przeniesienie własności nieruchomości rolnej oraz umowny tryb 

działu spadku i zniesienia współwłasności są nieprawdziwe. Są one szkodliwe i niezgodne z 

konstytucją. Podobnie jak niezgodny z konstytucją jest obecny art. 213, 1070 k.c. Zresztą osoby 

te nie wskazują, jak miałby wyglądać art. 163, 213, 1070 k.c. (brak pomysłu). Poza tym 

poddanie ograniczeniom podziałowym małych gospodarstw rolnych kilkuhektarowych (np. do 

2 ha, bo na pewno nie jest uzasadnione przy 1 ha) jest nietrafne, mijające się z celem ograniczeń. 

Ustawodawca albo TK powinien uchylić art. 1070 k.c. jako niezgodny z konstytucją (por. np. 

pkt 7e1-8). Jak powiedziano, TK w sentencji tego orzeczenia nie wypowiedział się na temat art. 

213, 1070 k.c., ale zdaje się on akceptować wprowadzenie ograniczeń podziałowych 

gospodarstw rolnych (w dziale spadku, przy zniesieniu współwłasności oraz być może – ale nie 

                                                           
36 Por. np. R. Sztyk, tamże, s. 57, 58; A. Westphal, tamże, s. 99, 100; S. Wójcik, tamże, s. 168-174; M. Pazdan, 
Recenzja pracy A. Lichorowicza, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy 
Zachodniej, Białystok 2000, Rejent 2001, z. 1, s. 193; J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, tamże, s. 67; J. 
Pietrzykowski, tamże, s. 11-13; post. SN z 6 III 1968 r. III CRN 11/68, OSNCP 1969, z. 2, poz. 29; orz. TK z 12 I 1999 
r., jw., s. 12; orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 46, 50-53, 62-65 ZU; J. St. Piątowski, Prawo…, 2002, s. 208, 209. 
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jest to pewne – także przy przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, art. 1070, 213, 163 

k.c.). Pogląd ten jest nieprawdziwy i szkodliwy moralnie, prawnie, społecznie i gospodarczo. 

Rolnictwo powinno być sterowane przy pomocy instrumentów cywilnych i ekonomicznych, 

dotyczy to także podziału gospodarstw rolnych, w procesie długofalowym przy pomocy tych 

instrumentów osiągnie się proces koncentracji ziemi. Kryteria administracyjne, a takimi w 

istocie są ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych (art. 1070, 213, 163 k.c.), nie zdały 

egzaminu w praktyce. Były masowo obchodzone. Powodowały gwałtowny wzrost 

nieformalnego obrotu ziemią, którego m.in. z uwagi na ograniczenia podziałowe gospodarstw 

rolnych nie można było usankcjonować (przez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego lub 

w trybie sądowego działu spadku lub zniesienia współwłasności). Uchylenie art. 1070, 213 

(163) k.c. w perspektywie czasowej przyniesie więcej pożytków niż pozornych szkód. 

Konkludując, art. 1070 k.c. jest niezgodny z konstytucją (zarówno na gruncie prawa 

pozytywnego, jak i moralnego, słusznego) i powinien być przez TK lub ustawodawcę uchylony. 

Już w chwili obecnej sądy z tego powodu przy rozpatrywaniu konkretnej sprawy mogą go nie 

stosować. Por. także pkt 7d, 7f. TK zdaje się być jednak odmiennego zdania (w uzasadnieniu 

tego orzeczenia). Według mnie wystarczają tu ogólne zasady podziału nieruchomości (art. 211 

k.c. – społeczno-gospodarcze przeznaczenie rzeczy, istotna zmiana rzeczy lub znaczne 

zmniejszenie jej wartości), które miałyby wtedy zastosowanie do podziału nieruchomości 

rolnej (gospodarstwa rolnego). 

 

 

8c2) Art. 216 k.c. (spłaty spadkowe)37 

 

I. Uprzednio uzasadniono, że przepisy o spłatach z gospodarstwa rolnego (art. 216 w 

zw. z art. 1070 k.c.) są niekonstytucyjne (por. np. pkt 6, 7e1-8). Należy do tych wywodów 

odesłać. Rozwiązanie  problemu spłat z gospodarstwa rolnego (nieruchomości rolnej) należy 

przy takim stanowisku rozwiązać na zasadach ogólnych, tj. art. 5 k.c. Na podstawie tego 

przepisu według mnie dopuszczalne jest obniżenie spłat w toku działu spadku, zniesienia 

współwłasności nieruchomości rolnej oraz podziału majątku wspólnego małżonków. Kto by 

                                                           
37 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 46, 50-53, 63-65 ZU; post. SN z 6 I 2000 r. I CKN 320/98, OSNCP 2000, z. 7-
8, poz. 133, z glosą aprobującą T. Justyńskiego, PS 2001, z. 10, s. 141-146 oraz glosą krytyczną M. Niedośpiała, 
PiP 2001, z. 2, s. 110-112; R. Sztyk, tamże, s. 45, 55; S. Wójcik, tamże, s. 170, 171; A. Westphal, tamże, s. 97-99; 
J. St. Piątowski, B. Kordasiewicz, tamże, s. 67, 68; J. St. Piątowski, Prawo…, 2002, s. 210-212; J. Pietrzykowski, 
tamże, s. 13, 14; post. SN z 6 III 1968 r. CRN 11/68, OSNCP 1969, z. 2, poz. 29; Z. Truszkiewicz, tamże, s. 191-193.  
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odrzucił tę tezę (stosowanie art. 5 k.c. do obniżenia spłat), ten zmuszony byłby chyba przyjąć 

stosowanie art. 216 § 2 k.c. do obniżenia spłat rolnych (wykładnia funkcjonalna lub prawo 

słusznościowe). 

TK w tym orzeczeniu uznał art. 216 k.c. pozwalający na obniżenie spłat z gospodarstwa 

rolnego za zgodny z konstytucją. Nie uczynił tego wprawdzie wprost w sentencji orzeczenia 

(brak pytania prawnego), ale w uzasadnieniu tego orzeczenia. Nadto TK uznał za konstytucyjny 

w sentencji art. 1081 i 1082 k.c., tym samym pośrednio dodatkowo uznał, że konstytucyjne są 

przepisy o obniżeniu spłat z gospodarstwa rolnego. 

Natomiast SN uznał, że obniżenie spłat (art. 5, 216 k.c.) jest niedopuszczalne. 

Stanowisko jego spotkało się w zasadzie z uprzednią lub następczą aprobatą w doktrynie38. SN 

uznał art. 216 k.c. za niekonstytucyjny. 

W ten sposób doszło do rozbieżności w orzecznictwie TK i SN co do konstytucyjności 

art. 216 k.c. Stanowisko pozytywne wyraził TK w tym orzeczeniu (w uzasadnieniu). 

Stanowisko negatywne wyraził SN (w uzasadnieniu cytowanego orzeczenia). Stanowisko SN 

popiera większość doktryny. 

Uchylenie art. 216 k.c. (przyjęcie zasady pełnych spłat) oznacza jednocześnie uchylenie 

możliwości obniżenia zachowku (art. 1082 w zw. z art. 216 k.c.), możliwość obniżenia zapisu 

pieniężnego z gospodarstwa rolnego (art. 1067 § 1 k.c.), bezprzedmiotowość w tym zakresie  

art. 1081 k.c. (art. 1081 zd. 2 k.c.) oraz bezprzedmiotowość art. 217 k.c. Uchylenie art. 216 k.c. 

powoduje zatem w istocie uchylenie art. 1082, 1081, 1067 § 1, art. 217 k.c., czyli działa ono w 

sposób „czyszczący” konstrukcje prawne, zachwiane („zanieczyszczone”) szczególną normą 

art. 216 k.c. Jest to poważna zaleta tego stanowiska, która skłania mnie także z tego powodu do 

przyjęcia tezy, że art. 216 k.c. jest sprzeczny z konstytucją. 

II. SN w omawianym orzeczeniu z 6 I 2000 r. stwierdził, co następuje: „Przepis art. 5 

k.c. nie może stanowić podstawy obniżenia spłaty lub dopłaty należnej jednemu z małżonków 

(jego następcom prawnym) w wypadku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności 

majątkowej między małżonkami”. 

1. Przedmiotem sprawy glosowanego orzeczenia było obniżenie przez sądy I i II  

instancji spłat z majątku wspólnego małżonków obejmującego spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu o około 10%. 

                                                           
38 Por. np. S. Wójcik, jw.; T. Justyński, jw. Krytycznie M. Niedośpiał, jw. (glosa). 
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SN stwierdził, że art. 5 k.c., podobnie jak art. 216 § 2 k.c., nie może stanowić podstawy 

do obniżenia spłaty lub jej pozbawienia całkowitego przy zniesieniu współwłasności, dziale 

spadku, podziale majątku wspólnego, gdyż prowadziłoby to do pozbawienia substratu prawa 

własności, a nadto art. 216 §  2 k.c. jest sprzeczny z konstytucją (art. 8, 21, 64). 

2. Spłaty to równowartość pieniężna udziału we współwłasności, w spadku, w majątku 

wspólnym, którego nie otrzymuje się w naturze przy zniesieniu współwłasności, dziale spadku, 

podziale majątku wspólnego. Jest to wierzytelność pieniężna. Jest to zobowiązanie pieniężne 

(art. 353 i nast. k.c.). W praktyce dopuszcza się także spłaty w naturze (np. w postaci produktów 

rolnych). Jest to przejęcie rzeczy, spadku, majątku wspólnego przez jednego (lub niektórych) 

współwłaścicieli, współspadkobierców i spłatę pozostałych współwłaścicieli, 

współspadkobierców. 

Co do spłat z majątku wspólnego małżonków (gospodarstwa rolnego) por. art. 216 § 4 

k.c. (oraz jego poprzedniki prawne) – zakaz obniżenia takich spłat. 

Dopłata natomiast występuje przy podziale fizycznym rzeczy, spadku, majątku 

wspólnego (wyrównanie wartości udziałów, które otrzymuje się w naturze). 

Zniesienie współwłasności, dział spadku, podział majątku wspólnego polega na 

przekształceniu udziałów we współwłasności, spadku, majątku wspólnym (wspólności 

majątkowej) w wyodrębnioną fizycznie w wyniku podziału fizycznego część rzeczy, spadku, 

majątku wspólnego lub w równowartość pieniężną (spłatę, cenę) w wyniku przejęcia rzeczy, 

spadku, majątku wspólnego przez jednego (lub niektórych) współwłaścicieli, 

współspadkobierców (spłata) lub podziału cywilnego (sprzedaż, cena). W przypadku spłaty 

następuje zatem przemiana (przeistoczenie) udziału w naturze na spłatę (jego równowartość 

pieniężną). 

3. SN stwierdził w drodze wnioskowania a contario (w istocie), że poza art. 216 k.c. 

(poza nieruchomościami rolnymi) obniżenie spłat na podstawie art. 5 k.c. jest niemożliwe. 

Według mnie pogląd ten nie jest zasadny. Art. 216 k.c. nie daje podstaw do wnioskowania a 

contario, bowiem hipoteza art. 216 nie jest wyczerpująca (aby tylko w tych sytuacjach było 

możliwe obniżenie spłat). 

Nadto SN powołuje się na art. 216 § 4 k.c., że obniżenie spłat z majątku wspólnego 

małżonków jest niemożliwe. Pomocniczo wskazuje się na art. 42 i 43 k.r.op. 
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Jak powiedziano uprzednio, art. 216 k.c. stosuje się odpowiednio także do obniżenia 

zachowku z gospodarstwa rolnego (art. 1082 k.c.) oraz zapisu, którego przedmiotem jest 

świadczenie pieniężne (art. 1067 § 1 k.c.). 

4. a) Przy wykładni gramatycznej prawa pozytywnego (lub przy koncepcji prawa 

pozytywnego) obniżenie spłat nie jest możliwe (art. 5, 216 § 2 k.c.), jako sprzeczne z 

konstytucją (np. art. 8, 21, 32, 64). Jak powiedziano, spłata jest równowartością udziału w 

naturze. Nieprzyznanie lub obniżenie spłaty jest wywłaszczeniem w sensie ekonomicznym, 

gospodarczym i to w celu prywatnym, a nie publicznym, chyba że przez cel publiczny, 

społeczny rozumieć odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych spłat. Wprawdzie art. 21 

ust. 2 konstytucji ma na myśli wywłaszczenie na podstawie stosownej decyzji administracyjnej, 

ale to samo można odnieść do wywłaszczenia w sensie ekonomicznym. Art. 216 § 2 k.c. jest 

sprzeczny m.in. z konstytucyjną zasadą ochrony prawa własności i prawa dziedziczenia oraz 

prowadzi do ograniczenia prawa własności w stopniu naruszającym istotę prawa własności (art. 

64, 31 ust. 3), a także jest sprzeczny z zasadą równości w prawie (art. 32, art. 64 ust. 2). Art. 5 

k.c. nie może być podstawą do pozbawienia prawa podmiotowego, a tak w istocie jest przy 

koncepcji stosowania tego przepisu do obniżenia spłat (częściowe pozbawienie prawa 

podmiotowego). W tym stanie rzeczy nie byłoby możliwe obniżenie lub pozbawienie prawa do 

spłat (art. 216 § 2, art. 5)39. 

b) Przy wykładni funkcjonalnej prawa pozytywnego (lub przy koncepcji prawa 

słusznego) obniżenie lub pozbawienie spłat jest dopuszczalne na podstawie art. 216 § 2 lub art. 

5 k.c. Przy tej drugiej interpretacji przepis art. 216 § 2 nie byłby sprzeczny z konstytucją (i 

obowiązywałby obok art. 5 k.c.) jako przepis (art. 216 § 2) prawa słusznościowego. Konstrukcja 

art. 216 § 2 k.c. opiera się na ocenie całokształtu sprawy w świetle zasad współżycia 

społecznego. Interpretacja druga oparta jest na prawie słusznościowym (zasadach współżycia 

społecznego). 

Na jej uzasadnienie można podać także to, że jednym z celów szczególnych przepisów 

rolnych kodeksu cywilnego jest odciążenie gospodarstw rolnych od nadmiernych obciążeń 

finansowych (spłat). 

Wykładnia pierwsza (a) jest zgodna z literą prawa, lecz nie jest zgodna z duchem prawa. 

Moja interpretacja jest zgodna z  duchem prawa. Druga interpretacja zapobiega też przed 

wydawaniem orzeczeń niewykonalnych lub rażąco sprzecznych z zasadami etyki. 

                                                           
39 Podobnie jak SN np. S. Wójcik, jw.; T. Justyński, jw. (glosa). 
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5. Jakie środki zaradcze podjąć przy interpretacji pierwszej (SN) (4a). 

a) Przede wszystkim należy dążyć do podziału fizycznego (nieruchomości rolnej, 

gospodarstwa rolnego, majątku wspólnego). Zresztą jest to pierwszy zasadniczy sposób 

zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku wspólnego. Przepisy te powinny 

być liberalnie, elastycznie stosowane. 

b) Należy dążyć do rozkładania spłat lub dopłat na raty do lat 10 lub odraczania terminu 

zapłaty rat już wymagalnych (art. 212 § 3 k.c.). 

c) Odpowiednio można szacować gospodarstwo rolne, np. nie według wartości 

rynkowej (wolnorynkowej), lecz według wartości dochodowej, która jest zazwyczaj niższa niż 

rynkowa (wolnorynkowa). Kodeks cywilny teoretycznie może dawać do tego podstawę, bo nie 

określa, według jakich cen (jakiej wartości) szacuje się nieruchomości rolne (gospodarstwo 

rolne). Poprzednio (1965-1990) nieruchomości rolne były szacowane według cen sprzedaży 

państwowych nieruchomości rolnych (art. 216 § 5, 1078 k. c.), które zazwyczaj były niższe niż 

ceny rynkowe. Przepis ten obecnie został uchylony. 

d) Można nakłaniać uczestników postępowania, aby w drodze zgodnego porozumienia 

(art. 216 § 1 k.c.) ustalili wysokość spłat (nie są oni związani żadnymi cenami, spłata może być 

dowolna, można nawet całkowicie zrzec się prawa do spłat, należy jednak badać, czy nie jest 

to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, por. art. 5 k.c.). Przepisy o spłatach mają 

charakter dyspozytywny, a nie bezwzględnie obowiązujący. 

e) Zasadą powinny być pełne spłaty, spłaty obniżone na podstawie zasad współżycia 

społecznego (art. 5, 216 § 2 k.c.) powinny być wyjątkiem od reguły, przepisy te jako wyjątkowe 

podlegają restrykcyjnej (obostrzającej) wykładni. 

f) Należałoby w przyszłości uchylić wszystkie szczególne przepisy rolne kodeksu 

cywilnego. Jak wykazano uprzednio, nie są one zgodne z konstytucją z 1997 r. 

Uznanie przez SN przepisów o obniżeniu spłat rolnych (art. 216 § 2 k.c.) za 

niekonstytucyjne stawia problem, a czemu do pozostałych przepisów rolnych nie uznać za 

niekonstytucyjne. Jak była o tym mowa, jest to możliwe. 

W tej sprawie powinien zająć stanowisko przede wszystkim ustawodawca, uchylając 

wszystkie dotychczasowe przepisy rolne kodeksu cywilnego (z mocą wsteczną, chyba że 

dokonano już prawomocnie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku 

wspólnego). Gdyby tego nie uczynił, to w tej sprawie powinien zająć stanowisko Trybunał 

Konstytucyjny (art. 188 pkt 1, art. 190-193 konstytucji). Bada on zgodność ustaw z konstytucją, 
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a orzeczenia jego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Sąd powszechny 

rozpoznając sprawę cywilną rolną, może zwrócić się do TK ze stosownym pytaniem prawnym 

(art. 193 konstytucji). Z wnioskiem takim mogą zwrócić się także oznaczone organy (osoby) 

na podstawie art. 191 konstytucji. Sąd powszechny lub SN władny jest na użytek danej 

konkretnej sprawy badać zgodność ustawy z konstytucją. Wynikiem tego może być odmowa 

zastosowania przepisu ustawy sprzecznego z konstytucją. Tak uczynił SN w tej sprawie. Nie 

wiąże to jednak innych sądów powszechnych, w tym SN. A może prowadzić to do chaosu 

prawnego w orzecznictwie sądów powszechnych. Zresztą SN stwierdził niekonstytucyjność art. 

216 § 2 k.c., mimo że przedmiotem sprawy nie była nieruchomość rolna, lecz spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (czyli nie miało to bezpośredniego związku z 

rozpatrywaną przez SN sprawą). 

Jak powiedziano, TK w tej sprawie nie zajął stanowiska prawnego w sentencji, 

uzasadnienie orzeczenia TK natomiast nie wiąże (stwierdzenie, że przepisy o spłatach są 

zgodne z konstytucją). 

g) Jeśli sąd dojdzie do wniosku, że podział fizyczny jest niedopuszczalny, a przejęcie 

rzeczy, nieruchomości rolnej (gospodarstwa rolnego, spadku) w zamian za spłaty prowadziłoby 

do nadmiernego obciążenia gospodarstwa rolnego spłatami lub niewypłacalności dłużnika, to 

– jak się wydaje – może tymczasowo oddalić wniosek o zniesienie współwłasności, dział 

spadku lub podział majątku wspólnego (art. 5 k.c.)40. Już to wskazuje na konieczność zniesienia 

ograniczeń rolnych, w tym m.in. podziału fizycznego nieruchomości rolnej (gospodarstwa 

rolnego). Gorset przepisów prawnych jest zbyt ciasny. 

6. W konkluzji, orzeczenie SN nie jest trafne. 

 

 

8c3) Art. 214 k.c. (przejęcie gospodarstwa rolnego)41 

 

TK nie wypowiada się wprost co do konstytucyjności art. 214 w zw. z art. 1070 k.c. W 

sentencji orzeczenia nie wypowiedział się w tej materii. W uzasadnieniu orzeczenia zdaje się 

chyba uznawać ten przepis za konstytucyjny (przy czym nie jest jasne, czy aktualnie 

                                                           
40 Podobnie T. Justyński, tamże, s. 146. 
41 Por. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 46, 50-53, 63-65 uzasadnienia ZU. Por. też J. St. Piątowski, Prawo…, 2002, s. 
209, 210. 
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obowiązujący art. 214 czy projektowany, planowany, nie wiadomo bardzo według jakich 

zasad). Jak uzasadniłem poprzednio, według mnie przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego, w tym art. 214 w zw. z art. 1070 k.c., są niezgodne z konstytucją. 

 

 

8c4) Art. 1066 k.c. (stwierdzenie nabycia spadku)42 

 

TK uznał art. 1066 k.c. za konstytucyjny zarówno co do spadków rolnych otwartych 

przed 14 II 2001 r., jak też po tej dacie. TK przyznaje (pkt III,11), że przepis ten od 14 II 2001 

r. stał się zbędny, niepotrzebny, niecelowy. TK wychodzi jednak z założenia, że nie oznacza 

to, że przepis ten jest niekonstytucyjny. 

Według mnie – przy stanowisku TK, który uznał przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu 

ustawowym za niekonstytucyjne z dniem 14 II 2001 r. – przepis art. 1066 k.c. stał się 

niekonstytucyjny z dniem 14 II 2001 r. (od tej daty). Zachowuje on natomiast – przy powyższej 

tezie TK – moc prawna co do spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r. (ponieważ 

zachowane zostały w mocy przepisy o dziedziczeniu sprzed 14 II 2001 r.). Analogiczna ocena 

dotyczy art. 670 § 2 oraz art. 677 § 2 i 3 k.p.c. Dlatego uważam stanowisko TK w tym punkcie 

za nietrafne (spadki otwarte od 14 II 2001 r.). Co do uzasadnienia niekonstytucyjności art. 1066 

por. odpowiednie uwagi uprzednie (np. pkt 6, 7e1-8). Art. 1066 k.c. jest dobitnym przykładem 

na to, że uchylenie szczególnych przepisów rolnych k.c. o dziedziczeniu (ustawowym) 

powoduje bezprzedmiotowość przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 

1066, 1070, 1079, 1081, 1082 k.c.). Są one niekonstytucyjne z podobnych przyczyn co przepisy 

o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Dlatego uważam, że – przy wadliwej decyzji TK – 

ustawodawca powinien uchylić art. 1066 k.c. z dniem 14 II 2001 r. (przepis ten zachowałby 

moc – przy stanowisku TK – co do spadków otwartych przed 14 II 2001 r.). Obecnie od 14 II 

2001 r. nie wyodrębnia się dwóch mas majątkowych w ramach jednego spadku (gospodarstwa 

rolnego – pozostałego majątku) czy nawet trzech mas majątkowych (jeśli uwzględnić wkład 

gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej) – podlegających odrębnym zasadom 

dziedziczenia (przy mojej koncepcji trzech odrębnych spadków), a zatem art. 1066 k.c. stał się 

zbędny i niekonstytucyjny z dniem 14 II 2001 r. (przy stanowisku TK). Art. 1066 k.c. 

                                                           
42 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44, 45, 48-53, 63-65, 67 ZU; orz. TK z 12 I 1999 r., jw., s. 12. Por. też J. St. 
Piątowski, tamże, s. 159, 24-27, 47-52, 87-96. 
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zachowałby zatem moc co do spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r. (bo w dalszym 

ciągu wydawane są postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie 

dotychczasowych przepisów k.c. o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym – 1971, 1982, 

1990). Przy mojej tezie, że niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 

także sprzed 14 II 2001 r. (1971, 1982, 1990) przepis ten (art. 1066 k.c.) należałoby uchylić z 

mocą wsteczną (od dnia otwarcia spadku), chyba że nastąpił już prawomocny dział spadku 

(postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku traciłyby moc wsteczną od chwili otwarcia 

spadku albo przy innym rozwiązaniu – podobnym do noweli z 1971 r. – podlegałyby zmianie 

na wniosek osoby zainteresowanej). W każdym razie dział spadku zawsze byłby datą graniczną 

w tych przypadkach. 

 

 

8c5) Art. 1079 k.c. (zaliczenie udziałów w gospodarstwie rolnym na poczet udziałów 

w całym spadku)43 

 

Jak powiedziano uprzednio44, przepis art. 1079 k.c. dotyczy etapu działu spadku, a nie 

powołania do dziedziczenia. Artykuł ten często nie ma zastosowania: jego założeniem jest, że 

co najmniej jeden spadkobierca dziedziczy obie masy majątkowe – a tak nie zawsze jest. Jest 

to operacja czysto rachunkowa, podobna w pewnym stopniu do zaliczenia darowizn. Do działu 

spadku osoba dziedzicząca obie masy majątkowe ma prawo do korzyści z obu mas, i nie jest to 

objęte rozliczeniem (według art. 1079 k.c.). Istota art. 1079 k.c. sprowadza się do tego, że 

zmierza on do wyrównania według wartości – a nie w naturze – tego, co przypada 

spadkobiercom obu mas. 

TK uznał art. 1079 k.c. za konstytucyjny. Art. 1079 k.c. ma zastosowanie do działów 

spadków otwartych przed 14 II 2001 r. (orzeczenie TK). Do spadków otwartych od 14 II 2001 

r. art. 1079 nie ma zastosowania, jest to bezprzedmiotowe (te same osoby dziedziczą 

gospodarstwo rolne i pozostały majątek, zasada jedności spadku, nie ma dwóch spadków, 

dwóch mas majątkowych, gospodarstwa rolnego, pozostałego majątku, cały spadek podlega 

jednolitym zasadom dziedziczenia – bezprzedmiotowe jest zaliczenie udziałów w 

                                                           
43 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44, 48-53, 63-65, 67 ZU. Por. też J. St. Piątowski, tamże, s. 212, 213. 
44 Por. M. Niedośpiał, Gospodarstwo rolne o odrębny spadek, Krakowskie Studia Prawnicze 1986, t. XIX, s. 128-
129 oraz rozdział I § 3 książki „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-
Biała 2002, 2003, wyd. I, 2004, wyd. II,  Bydgoszcz, 2011, wyd. III zm. i uzupeł. 
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gospodarstwie rolnym na poczet udziałów w całym spadku) i przepis ten (art. 1079 k.c.) co do 

spadków otwartych od 14 II 2001 r. jest niekonstytucyjny, co powinno znaleźć wyraz w 

sentencji orzeczenia TK (przy jego tezie, a nie znalazło).  

Natomiast przy mojej tezie, że niekonstytucyjne są wszystkie przepisy rolne k.c. 

dotyczące dziedziczenia (art. 1059-1065, a także 1058-1087 k.c.), chyba że nastąpił 

prawomocny dział spadku, przepis art. 1079 k.c. jest niekonstytucyjny zarówno co do spadków 

otwartych przed 14 II 2001 r. (chyba że nastąpił prawomocny dział spadku), jak też po 13 II 

2001 r. 

Uzasadnienie niekonstytucyjności art. 1079 k.c. podano uprzednio (np. pkt 6, 7e1-8). 

Uchylenie przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (ustawowym) – powołaniu do 

spadku – powoduje, że bezprzedmiotowe są przepisy o dziale spadku (art. 1070, 213-218 k.c.) 

oraz przepisy związane z działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). Odmiennie 

rozstrzygnął to TK, utrzymując przepisy o dziale spadku i przepisy związane z działem spadku 

(art. 1086, 1079, 1081, 1082 k.c.). Po prostu TK brnie w tym toku nielogiczności, co wyraźnie 

widać na tle przepisów związanych z działem spadku (art.,  1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). 

Kwestia konstytucyjności i stosowalności art. 1079 k.c. przedstawia się zatem podobnie 

jak art. 1066 k.c. 

 

 

8c6) Art. 1081 k.c. (odpowiedzialność za długi spadkowe)45 

 

(1) Według mnie art. 1081 k.c. jest niekonstytucyjny. Takie samo stanowisko 

prezentowali wszyscy wnioskodawcy (np. RPO, Prokurator Generalny). Przy mojej tezie, że 

niekonstytucyjne są wszystkie przepisy rolne k.c. art. 1058-1087 k.c., chyba że nastąpił już 

prawomocny dział spadku, odpowiedzialność za długi spadkowe przedstawiać się będzie 

według zasad ogólnych (art. 1030-1034 k.c.). Nie ma podziału na gospodarstwo rolne i 

pozostały majątek. (Jeśli dokonano działu spadku przed 14 II 2001 r., to dział taki pozostaje w 

mocy, niekonstytucyjność ograniczona do chwili działu spadku). (a) Czyli nie stosuje się art. 

                                                           
45 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 44, 48-53, 63-65, 67 ZU. Por. także J. St. Piątowski, tamże, 2002, s. 183-
186. 
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1081  k.c. w ogóle.  (b)  Odpowiedzialność za długi spadkowe przedstawia się według zasad 

ogólnych (art. 1030-1034 k.c.). 

(2) Przy tezie TK, że konstytucyjny jest art. 1081 k.c. (zarówno w okresie przed 14 II 

2001 r., jak też po tej chwili, po 13 II 2001 r.) i stosuje się zatem art. 216 k.c. (uzasadnienie 

orzeczenia TK, art. 216 jest konstytucyjny), to należy wyróżnić dwie sytuacje: 

a) Spadek otwarł się przed 14 II 2001 r. 

b) Spadek otwarł się po 13 II 2001 r. 

Do pkt. 2a) W przypadku pierwszym (a) do odpowiedzialności za długi spadkowe 

stosuje się zasady dotychczasowe (zob. co do mojego stanowiska w tej sprawie rozdz. I § 3 

książki „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 

2002, 2003, 2004, Bydgoszcz 2011 oraz artykuł „Gospodarstwo rolne – odrębny spadek”, KSP 

1986, t. XIX, pkt 3 s. 133, 134) (stanowiska w doktrynie i orzecznictwie SN były rozmaite, 

zróżnicowane – odsyłam do ogólnych opracowań z tego zakresu, np. podręczników prawa 

spadkowego, Systemu prawa cywilnego, t. IV). 

Czyli odpowiedzialność za długi spadkowe związane z prowadzeniem gospodarstwa 

rolnego ponosi od chwili działu spadku spadkobierca, któremu to gospodarstwo przypadło, oraz 

spadkobiercy otrzymujący od niego spłaty (art. 1081 zd. 1 k.c.). Każdy z tych spadkobierców 

ponosi odpowiedzialność w stosunku do wartości otrzymanego udziału (art. 1081 zd. 2 k.c.). 

Jeżeli zatem spadkobiercy rolnemu obniżono spłaty, to obniżeniu (ograniczeniu) ulega 

odpowiedzialność za długi spadkowe gospodarstwa rolnego takiego spadkobiercy (art. 216 § 2, 

1081 zd. 2 k.c.). Za długi nie związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego ponoszą 

odpowiedzialność tylko spadkobiercy pozostałej masy (art. 1034 § 2 k.c. – mający tu 

zastosowanie wprost, czyli odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości 

udziałów – art. 1034 § 2 k.c., a nie stosownie do tego co otrzymali w dziale spadku – art. 1081 

zd. 2 k.c.; art. 1081 zd. 3 nie daje podstaw do przyjęcia odpowiedzialności bez długu). 

Odpowiedzialność za długi spadkowe przed działem spadku przedstawia się według 

zasad dotychczasowych – co do mojego stanowiska por. rozdz. I § 3 (pkt 5) mojej książki 

„Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 2002, 

2003, 2004, Bydgoszcz 2011 oraz pkt 5 s. 133, 134 artykułu „Gospodarstwo rolne – odrębny 

spadek”, KSP 1986, t. XIX – nie ma potrzeby tego powtarzania (stanowisko doktryny i 

orzecznictwa SN było zróżnicowane). 
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Do pkt. 2b I. Jeśli spadek otwarł się po 13 II 2001 r., to – w okresie przed działem spadku 

– odpowiedzialność za długi spadkowe rysuje się według zasad ogólnych (art. 1030-1034 k.c.). 

Nie  ma podziału na gospodarstwo rolne i pozostały majątek w okresie przed działem spadku. 

Jest jeden spadek. Spadkobiercy wstępują zarówno w długi gospodarstwa rolnego, jak i 

pozostałego majątku, i za te długi (jednolicie) odpowiadają według zasad ogólnych (art. 1030-

1034 k.c.). 

2b II. Natomiast jeśli spadek otwarł się po 13 II 2001 r., to po dziale spadku przy tezie 

TK  stosuje się art. 1081 zd. 1 i 2 k.c. co do odpowiedzialności za długi gospodarstwa rolnego, 

zaś co do odpowiedzialności za długi pozostałego majątku (pozostałe) ponoszą 

odpowiedzialność spadkobiercy na zasadach ogólnych (art. 1081 zd. 3 k.c.), czyli według art. 

1030-1034 k.c. 

2b1I) Powtarzam to, co powiedziałem uprzednio (pkt 1) w tym punkcie dla okresu po 

13 II 2001 r. przy moim stanowisku. Chodzi tu o stanowisko moje. Spadek otwarł się po 13 II 

2001 roku. Według mnie do odpowiedzialności za długi spadkowe przed działem spadku, 

stosuje się zasady ogólne (art. 1030-1034 k.c.). 

2b1II) Stanowisko moje. Jeśli spadek otwarł się po 13 II 2001 r., to w okresie po dziale 

spadku w ogóle nie stosuje się art. 1081 k.c. (bo przepis ten jest niekonstytucyjny) i 

odpowiedzialność za długi spadkowe przedstawia się według zasad ogólnych, art. 1030-1034 

k.c. (czyli tak samo jak w okresie przed działem spadku, pkt 2b1I, gdzie też odpowiedzialność 

za długi spadkowe – gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku – przedstawia się według 

zasad ogólnych art. 1030-1034 k.c.). 

(3) Art. 526 k.c. nie ma zastosowania do dziedziczenia gospodarstw rolnych. 

Odpowiedzialność spadkobierców za długi gospodarstwa rolnego reguluje art. 1030-1034, 

1081 k.c., a nie art. 526 k.c. Art. 526 k.c. ma zastosowanie do obrotu inter vivos. (Art. 526 k.c. 

został uchylony z dniem 25 IX 2003 r. – por. rozdz. III). 

Jak powiedziałem uprzednio (rozdz. I § 3 mojej książki „Dziedziczenie testamentowe 

gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Bydgoszcz 2011; 

s. 131 ust. 2 zd. 1 oraz s. 132 ust. 1 artykułu „Gospodarstwo rolne – odrębny spadek”, KSP 

1986, t. XIX), na tle poprzednio obowiązujących przepisów, osoba, która nie dziedziczy 

gospodarstwa rolnego, nie wstępuje w prawa i obowiązki z nim związane, a tylko – z pozostałą 

masą (i odwrotnie). Osoby, które nie dziedziczą jednej z mas majątkowych (np. pozostałego 

majątku), nie wstępują także w jej długi (np. pozostałego majątku), i nie ponoszą za nie 

odpowiedzialności. Por. także rozdz. I § 3 (pkt 5) mojej książki „Dziedziczenie testamentowe 
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gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Bydgoszcz 2011 

oraz s. 133, 134 pkt 5 cytowanego wyżej artykułu (jak też w ogóle rozdział I § 3 oraz cały 

powołany wyżej artykuł, s. 125-136). 

(4) TK nie wskazał, jak wygląda  odpowiedzialność za długi  spadkowe przy jego tezie, 

a powinien to uczynić. Do istniejących wątpliwości dodał nowe, przez co powiększył zamęt 

interpretacyjny w tym zakresie. Jedynie uznanie art. 1081 k.c. za niekonstytucyjny z mocą 

wsteczną do chwili prawomocnego działu spadku pozwala uniknąć tych wątpliwości 

interpretacyjnych (stanowisko moje, pkt 1). 

(5) Przepis art. 1081 k.c. jest niekonstytucyjny z przyczyn, które podano uprzednio (por. 

np. pkt 6, 7e1-8). Z podobnych przyczyn co niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych (powołaniu do spadku), niekonstytucyjne są przepisy o dziale spadku, i 

przepisy z nim związane, np. o odpowiedzialności za długi spadkowego gospodarstwa rolnego 

(art. 1081 k.c.). Uchylenie przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych czyni 

bezprzedmiotowe przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego oraz przepisy z nim 

związane, np. o odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1081 k.c.). I przepisy te powinny 

być (art. 1081 k.c.) uchylone. 

(6) Uznanie art. 216 k.c. za przepis niekonstytucyjny pozwala automatycznie uchylić 

art. 1081 k.c. (staje się on bezprzedmiotowy). Osobiście uważam art. 216 k.c. za 

niekonstytucyjny i niekonstytucyjny jest zatem także art. 1081 k.c. TK uznał art. 216 k.c. za 

konstytucyjny (uzasadnienie), a zatem utrzymał w mocy art. 1081 k.c. Jak stąd widać, uznanie 

za konstytucyjny art. 216 k.c. (utrzymanie go w mocy) rodzi szereg wtórnych reperkusji 

(perturbacji) prawnych (np. art. 1081, 1082, 1067 § 1, 217 k.c.). Uchylenie tego przepisu (art. 

216) pozwala na uchylenie wyżej wymienionych przepisów (art. 1081, 1082, 1067 § 1, art. 217 

k.c.), co jest zaletą tego stanowiska. 

(7) Konkludując, art. 1081 k.c. jest niezgodny z konstytucją. Odmiennego zdania jest 

TK w tym orzeczeniu (sentencja), co rodzi szereg wątpliwości prawnych i interpretacyjnych, a 

uchylenie art. 1081 k.c. z mocą wsteczną (do chwili prawomocnego działu spadku) usunęłoby 

te wątpliwości interpretacyjne. Jednak nie uczynił tego TK. 
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8c7) Art. 1082 k.c. (zachowek z gospodarstwa rolnego)46. 

 

TK uznał w sentencji art. 1082 k.c. za zgodny z konstytucją (zarówno co do spadków 

otwartych przed 14 II 2001, jak też po tej dacie, 13 II 2001 r.). Pogląd ten według mnie nie jest 

trafny. 

W mojej ocenie przepis o zachowku z  gospodarstwa rolnego (art. 1082) jest niezgodny 

z konstytucją. Uzasadnienie niekonstytucyjności tego przepisu podano uprzednio (np. pkt 6, 

7e1-8), należy zatem do tych uwag odesłać. Z podobnych przyczyn co niekonstytucyjne są 

przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, także niekonstytucyjne są przepisy o zachowku 

rolnym. Skoro uchylono przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych, to 

powinno się uchylić także przepisy o zachowku rolnym (art. 1082 k.c.), zachowek rolny jest 

bowiem substratem (esencją) dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (przepisy o 

zachowku rolnym stały się także z tego m.in. powodu zbędne, bezprzedmiotowe). TK zdaje się 

ten problem dostrzegać, ale nie wyciąga z niego należytych wniosków (nieuchylenie art. 1082 

k.c.). 

Jak powiedziano uprzednio, niekonstytucyjny jest także art. 216 k.c. (w zw. z art. 1070 

k.c.). A skoro tak to również z tego powodu niekonstytucyjny jest art. 1082 k.c., który odsyła 

do odpowiedniego stosowania art. 216 k.c. Także możliwość obniżenia zachowku z 

gospodarstwa rolnego przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o obniżeniu spłat jest 

niekonstytucyjna i również z tego powodu art. 1082 k.c. (w zw. z art. 216 k.c.) powinien być 

uchylony. TK jest tu odmiennego zdania. W uzasadnieniu orzeczenia – jak była o tym mowa 

(a nie w sentencji) – uznał on przepisy o spłatach za konstytucyjne i prawdopodobnie z tego 

powodu uznał możliwość obniżenia zachowku z gospodarstwa rolnego (art. 1082 w zw. z art. 

216 k.c.) za konstytucyjną. Pogląd ten, jak była o tym mowa, nie jest zasadny. Nadto TK 

uznając w sentencji konstytucyjność art. 1082 odsyłającego do art. 216 k.c., pośrednio tym 

samym uznał konstytucyjność art. 216 k.c. (nadto wyraźnie to stwierdza w uzasadnieniu 

orzeczenia). Przy stanowisku TK jedyną racją utrzymania art. 1082 było odesłanie w nim do 

art. 216 k.c., czyli możliwość obniżenia zachowku rolnego przy odpowiednim zastosowaniu 

przepisów o spłatach (art. 216 k.c.). Po prostu TK utrzymując (w istocie) w mocy przepisy o 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (w tym np. o spłatach, art. 216 w zw. z art. 1070 k.c.) 

i zniesieniu współwłasności, był zmuszony poniekąd utrzymać w mocy art. 1082 k.c. w 

związku z art. 216 k.c. Ale dowodzi to tezy przeciwnej,  że utrzymanie w mocy przepisów 

                                                           
46 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 45, 48-53, 61, 63-65, 68 ZU; J. St. Piątowski, tamże, 2002, s. 223-225. 
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rolnych o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego i zniesieniu współwłasności prowadzi do 

nielogicznych wniosków na innym polu, tu w przypadku zachowku z gospodarstwa rolnego 

(art. 1082 w zw. z art. 216 k.c.). Jeden wniosek nielogiczny prowadzi do następnych wniosków 

nielogicznych. Obniżenie zachowku jest częściowym pozbawieniem prawa podmiotowego, 

wywłaszczeniem w sensie ekonomicznym i to w celu prywatnym, a nie publicznym. Za 

niekonstytucyjnością art. 1082 wypowiedział się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i 

Prokurator Generalny w tej sprawie. 

Skoro uchylono szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych i nie ma 

dwóch spadków (dwóch mas majątkowych) – gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku – a 

jest tylko jeden spadek (jedna jednolita masa majątkowa), to nie ma potrzeby  instytucji 

zachowku z gospodarstwa rolnego, bo jest to po prostu bezprzedmiotowe. Likwidacja 

rozszczepienia spadku na część rolną i nierolną, powoduje likwidację zachowku z 

gospodarstwa rolnego. Zachowek przysługuje wtedy (jeden spadek) ze spadku jako całości 

(gospodarstwo rolne + pozostały majątek, jednolita masa majątkowa), a nie z poszczególnych 

mas majątkowych. TK z tej zasady jedności spadku nie wyprowadził logicznych wniosków na 

innych odcinkach, w tym przypadku na odcinku zachowku (nie uchylił art. 1082 k.c.). Pogląd 

ten jest nieprawdziwy. Jak wiadomo, osoby bliskie spadkodawcy są chronione przy pomocy 

systemu zachowku lub rezerwy bądź roszczeń alimentacyjnoprawnych. To prawda, że 

konstytucja nie przesądza, w których z tych dwóch (zachowek – rezerwa) czy trzech sposobów 

(także alimentacja prawnospadkowa) ma być chroniony interes osób bliskich, ale jeden z tych 

dwóch (czy trzech) systemów musi być w polskim prawie spadkowym przyjęty, aby można 

mówić o konstytucyjności przepisów o ochronie osób najbliższych spadkodawcy (zachowku, 

rezerwie, alimentacji prawnospadkowej jak w systemie anglo-amerykańskim). System 

kontynentalny (europejski) przyjmuje zazwyczaj system zachowku (np. w k.c.n., k.c.a.) lub 

rezerwy (np. k.c.f. i systemy na nim wzorowane). Gdyby ustawodawca polski (k.c.) nie przyjął 

ani systemu zachowku, ani rezerwy, ani alimentacji prawnospadkowej, to byłby 

niekonstytucyjny. W chwili obecnej system polski przyjmuje system zachowku, a zatem jest 

zgodny z konstytucją. Zachowek jest pewnym minimum, które powinno osoby bliskie otrzymać 

ze spadku (roszczenie o zapłatę kwoty pieniężnej stanowiącej pewną równowartość spadku, 

uprawniony do zachowku ma status wierzyciela spadku, a nie spadkobiercy jak w systemie 

rezerwy). 

Za konstytucyjnością przepisów o zachowku przemawia także silnie  konstrukcja prawa 

dziedziczenia, zwłaszcza w jego szerokim ujęciu (por. pkt 6). W ujęciu szerokim  prawo 

dziedziczenia obejmuje nie tylko prawo dziedziczenia sensu stricto (prawo spadkobiercy), lecz 
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także inne prawa spadkowe, w tym np. prawo do zachowku. Jak była o tym mowa, 

orzecznictwo TK  (łącznie z prawem do zachowku) jest wewnętrznie sprzeczne. Jedno 

orzeczenie uznaje prawo dziedziczenia w szerokim tego słowa znaczeniu (łącznie z prawem do 

zachowku) i ono jest słuszne, drugie orzeczenie (tu omawiane) neguje prawo dziedziczenia 

(sensu stricto) i sensu largo (w tym np. prawo do zachowku) i ono jest nieuzasadnione. Zresztą 

prawo do zachowku można uznać za esencję (istotę, wyciąg) prawa dziedziczenia sensu stricto 

(jest to pewne minimum, które powinno otrzymać się ze spadku, jest to zalążek prawa 

dziedziczenia). Skoro ochronie cywilnej i konstytucyjnej podlega prawo dziedziczenia (pkt 6), 

to tym bardziej takiej ochronie cywilnej i konstytucyjnej podlega prawo do zachowku, jako 

pochodne (substrat, zalążek) prawa dziedziczenia sensu stricto (prawa spadkobiercy). TK 

negując istnienie cywilnego prawa podmiotowego dziedziczenia (prawa spadkobiercy), tym 

samym posunął się w tym nielogicznym rozumowaniu dalej i zanegował istnienie 

konstytucyjnego prawa do zachowku. Zresztą jak z tej tezy widać, rozumowanie TK nie jest 

logiczne także z innego punktu widzenia, bo dopuszcza konstytucyjne prawo dziedziczenia, a 

nie dopuszcza cywilnego prawa podmiotowego dziedziczenia, zaś nie dopuszcza 

konstytucyjnego prawa do zachowku, a zdaje się chyba nie negować (bo byłoby to po prostu 

niemożliwe) cywilnego prawa do zachowku. Po prostu eliminacja cywilnego prawa 

podmiotowego dziedziczenia prowadzi do nielogicznych wniosków na innych polach, tu 

konstytucyjnego prawa do zachowku (w tym z gospodarstwa rolnego). Przemawia to na rzecz 

istnienia zarówno konstytucyjnego, jak też cywilnego prawa dziedziczenia (prawa 

spadkobiercy). 

Za istnieniem systemu zachowku przemawia także konstytucyjny nakaz ochrony 

małżeństwa, rodzicielstwa i rodziny (art. 18 i 71 konstytucji). 

Reasumując, przepis art. 1082 k.c. jest według mnie niezgodny z konstytucją. 

Odmiennego zdania jest jednak TK w tym orzeczeniu (w sentencji i w uzasadnieniu). Przy tezie 

TK treść art. 1082 k.c. sprowadza się w istocie do możliwości obniżenia zachowku z 

gospodarstwa rolnego (art. 1082 w zw. z art. 216 k.c.). Osoba uprawniona do zachowku z 

gospodarstwa rolnego (art. 1082 k.c.) nie musi spełniać przesłanek rolnych wymaganych od 

spadkobiercy ustawowego – przy tezie TK dotyczy to spadków rolnych otwartych od 14 II 2001 

r., przy mojej tezie także spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r. (chyba że nastąpił już 

prawomocny dział spadku). 
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8c8) Dział spadku z urzędu niekonstytucyjny47. 

 

W literaturze spotyka się sporadyczne głosy, aby wprowadzić z urzędu dział spadku, w 

skład którego wchodzi gospodarstwo rolne48.  Pogląd ten nie jest zasadny ani na gruncie prawa 

cywilnego, ani prawa konstytucyjnego. Wprowadzenie z urzędu działu spadku, w skład którego 

wchodzi gospodarstwo rolne, byłoby niekonstytucyjne (sprzeczne z konstytucją z 1997 r.). Tak 

też orzekł – na tle podobnego stanu faktycznego – TK w innej sprawie, stwierdzając, że 

wprowadzenie działu spadku z urzędu byłoby sprzeczne z konstytucją49. Stwierdzenie to jest w 

pełni zasadne. Dział spadku z urzędu byłby sprzeczny m.in. z art. 31, 20, 22, 21, 32, 64 

konstytucji. W szczególności naruszałby wolność człowieka, która podlega ochronie prawnej 

(art. 31 ust. 1-3). Nie miałby on także podstaw prawnych do ograniczenia w zakresie 

korzystania z konstytucyjnych wolności i praw określonych w art. 31 ust. 3. Nie jest to 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób (art. 31 ust. 3). Żadna z tych przesłanek nie jest spełniona. Co więcej wprowadzenie działu 

spadku z urzędu naruszałoby istotę wolności i praw (własności i dziedziczenia), art. 31 ust. 3 

zd. 2, art. 64 ust. 3. Byłaby to ostra ingerencja w sferę wolności i praw człowieka. Naruszałoby 

to także zasadę wolności działalności gospodarczej (art. 20, 22). Byłoby ono sprzeczne z 

ochroną własności i prawa dziedziczenia (art. 21, 64). Z tych m.in. powodów należałoby je 

uznać za niekonstytucyjne (gdyby ustawodawca chciał taki obowiązek prawny działu spadku z 

urzędu wprowadzić). 

Przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego z urzędu były znane w przeszłości 

(w pierwotnym ujęciu k.c. z 1964 i 1971 r.) – art. 1074 k.c. Działu spadku mógł żądać właściwy 

organ administracyjny. Zostały one słusznie  uchylone w 1982 i 1990 r., tak że obecnie k.c. nie 

zna takiego wymogu. Przepisy te nie były zgodne z cywilnoprawną zasadą ochrony prawa 

własności i prawa dziedziczenia. W praktyce rzadko z nich korzystano, nie sprawdziły się one. 

W istocie był to przepis martwy, tym bardziej nie ma potrzeby jego wprowadzania do k.c. 

Samym spadkobiercom należy pozostawić decyzję co do tego, czy chcą oni pozostawać 

we wspólności majątkowej czy też chcą z niej wyjść. Zawsze mogą to uczynić. Wniosek o 

sądowy dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców (współspadkobierców) w każdej 

                                                           
47 Por. np. wyrok TK z 25 II 1999 r. K 23/98, OTK ZU 1999, z. 2, poz. 25, s. 163, 173, 176 uzasadnienia; A. Westphal, 
tamże, przyp. 21 s. 99. 
48 Por. np. A. Westphal, jw. 
49 Orz. TK z 25 II 1999 r., jw. 
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chwili. Nie ma potrzeby narzucania przez ustawodawcę woli działu spadku z urzędu 

spadkobiercom (wtrącania się w ich sprawy prywatne). 

Za nieprzeprowadzeniem działu spadku z urzędu przemawiają także ważne względy 

ekonomiczne i finansowe. Przeprowadzenie działu spadku wiąże się z wysokimi kosztami 

procesowymi (sądowymi, biegłych, map, świadków, adwokatów) i podatkowymi, na które 

często spadkobierców po prostu nie stać. Nie są oni w stanie ich ponieść. A trzeba podkreślić, 

że przeprowadzenie działu spadku wiąże się zazwyczaj z kompleksowym uregulowaniem 

spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, wykonanie zapisu, proces o 

zachowek itd.). Także wysokie są koszty podatku spadkowego, od którego w przypadku  

gospodarstw rolnych niestety nie są zwolnione zabudowania mieszkalne, stanowiące centralny 

składnik wartości spadku. Gospodarstwa rolne powinny być w ogóle (w całości) zwolnione od 

podatku spadkowego. Na przykład zapisobiercy nieraz celowo odraczają datę otwarcia 

testamentu, z którą związany jest obowiązek podatkowy od spadku od zapisu (nie dotyczy to 

powołania do spadku), bo nie są w stanie w danym momencie czasowym uiścić należnego 

podatku od spadku (zapisu). Zmuszanie spadkobierców (zapisobierców) do przeprowadzenia 

działu spadku naruszałoby ich istotne interesy ekonomiczne i finansowe. Jak powiedziano, jeśli 

chcą taki dział spadku przeprowadzić, zawsze mogą to uczynić. Postulat wprowadzenia działu 

spadku z urzędu oznacza brak znajomości realiów życia (społeczno-gospodarczych), zwłaszcza 

w obecnej trudnej sytuacji finansowej społeczeństwa. Należy też mieć na uwadze, że w drodze 

działu spadku mogą być zasądzone spłaty, których uiszczenie jest niemożliwe lub bardzo 

dotkliwe dla spadkobiercy obciążonego nimi. Jest to też jedna z przyczyn, która wstrzymuje 

spadkobierców przed działem spadku. W aktualnym stanie prawnym brak jakichkolwiek 

przepisów prawnych, które ułatwiałyby rolnikom dokonywanie działu spadku (np. 

preferencyjnych długoterminowych kredytów bankowych gwarantowanych przez państwo na 

spłaty, zwolnień od kosztów sądowych, kosztów wpisów do ksiąg  wieczystych, kosztów 

sporządzenia map ewidencyjnych, szacunku biegłych itd.). W przypadku gdyby ustawodawca 

– bezprawnie – rozważał taką możliwość działu spadku z urzędu, musiałby równolegle 

opracować przepisy finansowe, zgodnie z którymi przeprowadzenie działu spadku zwolnione 

byłoby od jakichkolwiek kosztów sądowych, podatków, opłat, wprowadzić także długoletnie 

kredyty bankowe itd. W przeciwnym wypadku oznaczałoby to przerzucenie całego ciężaru 

kosztów ekonomicznych i finansowych związanych z operacją działu spadku na nie 

przygotowanych do tego materialnie spadkobierców.  

Reasumując, jakby na to nie patrzeć, wprowadzenie działu spadku z urzędu byłoby 

sprzeczne z prawem, konstytucją, ekonomią, finansami i nie uzasadnione zarówno z prawnego, 
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jak i ekonomicznego punktu widzenia. Dlatego należy stanowczo opowiedzieć się za działem 

spadku na wniosek (dobrowolnym, a nie obligatoryjnym, przymusowym). TK w tym 

orzeczeniu nie wypowiada się w tej materii (działu spadku na wniosek czy z urzędu). Nie było 

to przedmiotem tej sprawy. 

 

 

9. Niekonstytucyjność – konstytucyjność przepisów o dziedziczeniu 

testamentowym gospodarstw rolnych oraz o zapisie rolnym (art. 1065, 1067 k.c.) 

 

9a) Art. 1065 k.c. (dziedziczenie testamentowe) 

 

I. Stanowisko TK. Przedmiotem pytań prawnych skierowanych do TK nie była wprost 

kwestia konstytucyjności przepisów o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych. 

Dlatego też TK wprost nie rozpatrywał tej sprawy (ani w sentencji orzeczenia, ani w 

uzasadnieniu). Niemniej TK wypowiedział się wprost co do konstytucyjności lub 

niekonstytucyjności przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1059-

1064 k.c.). Niemniej w ten sposób pośrednio TK wypowiedział się co do konstytucyjności lub 

niekonstytucyjności przepisów o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1065 

k.c.). Mianowicie TK uznał za konstytucyjne przepisy o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych (art. 1059-1062) w okresie przed 14 II 2001 r. (1971, 1982, 1990). Tym 

samym pośrednio – w drodze wykładni prawa (w tym wnioskowania logicznego) – należy 

wyprowadzić wniosek, że TK uznał za zgodne z konstytucją z 1997 r. przepisy rolne o 

dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1065 k.c.) we wszystkich wersjach 

(1971, 1982). Jak wiadomo, nowela z 1990 r. do k.c. uchyliła art. 1065 i poddała dziedziczenie 

testamentowe gospodarstw rolnych ogólnym zasadom dziedziczenia (art. 959-967 k.c.). 

Problem zatem konstytucyjności noweli z 1990 r. co do dziedziczenia testamentowego 

gospodarstw rolnych - przy stanowisku TK – nie budzi żadnych wątpliwości (pełna swoboda 

testowania). Po prostu to wszystko, co powiedziano dotychczas o dziedziczeniu 

testamentowym gospodarstw rolnych (rozdziały I-V mojej książki „Dziedziczenie 

testamentowe gospodarstw rolnych przez  osoby fizyczne”, Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, 

Bydgoszcz 2011), zachowało w pełni aktualność w podanych tam przedziałach czasowych (w 

których poszczególne nowele k.c. obowiązują). Nie ma potrzeby tego powtarzać, odsyłam 

zatem do uwag uprzednich (rozdziały I-V mojej książki „Dziedziczenie testamentowe 
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gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, Bielsko-Biała  2002, 2003, 2004, Bydgoszcz 2011). 

Takie też zapewne będzie orzecznictwo sądów powszechnych. 

II. Stanowisko moje – prawo pozytywne. W mojej ocenie przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym (1971, 1982, 1990) są niezgodne z konstytucją z 1997 r. także w okresie przed 14 

II 2001 r. (czego nie przyjął TK), jak też oczywiście w okresie po 13 II 2001 r. co przyjmuje 

też TK). A skoro tak, to z podobnych  przyczyn co niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym (1971, 1982, 1990), niekonstytucyjne są przepisy o dziedziczeniu testamentowym 

(art. 1065 k.c.) w okresie do 1 X 1990 r. (nowela z 1971 i 1982 r.). Przy moim stanowisku 

przepisy o dziedziczeniu ustawowym (1971, 1982, 1990) i testamentowym (1971, 1982) 

utraciły moc prawną z mocą wsteczną, chyba że nastąpił już prawomocny dział spadku (zasada 

pewności prawnej, bezpieczeństwa prawnego, niewzruszania prawomocnych stanów 

prawnych). Natomiast nowela do k.c. z 1990 r. nie wprowadzała żadnych ograniczeń rolnych 

na etapie powołania do dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych (uchylono art. 1063 

k.c.), a zatem jest bezdyskusyjne, że jest to zgodne z konstytucją (zresztą nie sposób badać 

konstytucyjności przepisu prawnego, art. 1065 k.c., który został uchylony i nie obowiązuje, nie 

są na jego podstawie w chwili obecnej, od 1 X 1990 r., wydawane postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku). Tak jest przy moim stanowisku na gruncie prawa pozytywnego (sprzeczność 

art. 1065 k.c. w ujęciu z 1971 i 1982 r. z konstytucją z 1997 r.). Na uzasadnienie mojego 

stanowiska można jeszcze podać konstytucyjną zasadę swobody testowania. 

III. Stanowisko moje – prawo moralne (słuszne). Tak samo według mnie jest na tle 

prawa moralnego (słusznego). Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych były 

sprzeczne z prawem moralnym (słusznym). Podobnie przepisy o dziedziczeniu testamentowym 

były sprzeczne z prawem moralnym (słusznym) i jako takie nie obowiązują, chyba że nastąpił 

już prawomocny dział spadku (zasada pewności prawnej, bezpieczeństwa prawnego). Było to 

omawiane uprzednio. 

Czyli mój wniosek na gruncie prawa pozytywnego (pkt II) i prawa moralnego (pkt III) 

w tym punkcie pokrywa się. Z obu uzasadnieniami (prawa pozytywnego i prawa moralnego, 

słusznego) przepisy o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym gospodarstw rolnych były 

sprzeczne z konstytucją (prawo pozytywne) lub z prawem moralnym (prawo słuszne, moralne). 

Jak stąd widać, stanowisko TK (I) (wyinterpretowane) oraz moje (II, III) rozchodzą się. 

Uważam, że zasadne jest stanowisko moje. Przy moim stanowisku zawarte w rozdziałach I-V 

mojej książki „Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne”, 

Bielsko-Biała 2002, 2003, 2004, Bydgoszcz 2011, miałyby charakter już historyczny. 
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Odmiennie jest przy stanowisku TK (one w pełni obowiązują). Zresztą kwestia 

konstytucyjności przepisów o dziedziczeniu testamentowym nie była wprost badana przez TK, 

ale wnioski jakie płyną z tego orzeczenia, uprzednio wyprowadziłem. 

 

9b) Zapis rolny (art. 1067 k.c.)50 

 

I. Stanowisko TK. Przedmiotem pytań prawnych nie była kwestia konstytucyjności art. 

1067 k.c. Wprawdzie Prokurator Generalny pierwotnie ustosunkował się pozytywnie do 

pytania prawnego Sądu Rejonowego w Olsztynie, że art. 1067 (art. 1058-1087 k.c.) jest 

niekonstytucyjny, ale potem wniósł o umorzenie postępowania w części dotyczącej art. 1067 i 

1070 k.c.,  jako że nie było to przedmiotem dopuszczalnych pytań prawnych (nie miało związku 

z rozpatrywaną przez sądy sprawą). Tak, że TK nie zajął wprost stanowiska co do 

konstytucyjności art. 1067 k.c. 

Zanim przejdziemy do hipotetycznego stanowiska TK w sprawie konstytucyjności 

zapisu trochę uwag ogólnych. Zapis rolny był regulowany w art. 1067 k.c. (1964, 1971, 1982, 

1990). We wszystkich tych wersjach ustawodawca – ogólnie rzecz biorąc – wyróżniał dwa typy 

(rodzaje) zapisu – własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego 

(art. 1067 § 1 k.c. – 1964, 1971, 1982, art. 1067 § 2 k.c. – 1990) oraz inny zapis (art. 1067 § 2 

k.c. – 1964, 1971, 1982, art. 1067 § 1 – 1990). W tym ostatnim przypadku wprost była mowa 

o „zapisie, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne” (1990). Zapis prawa własności 

nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego był poddany w trzech 

pierwszych wersjach (1964, 1971, 1982) dwojakim ograniczeniom – podmiotowym (przesłanki 

rolne – zazwyczaj takie, jakie były wymagane od spadkobierców testamentowych, art. 1065 

k.c.) oraz przedmiotowym (zapis nie mógł naruszać przepisów, które ograniczają podział 

gospodarstw rolnych, art. 163 k.c.). Bezsporne było, że zapisobierca musi spełniać przesłanki 

podmiotowe (art. 1067 § 1 w zw. z art. 1065 k.c.). Dyskusyjne natomiast było, czy ograniczenia 

podziałowe gospodarstw rolnych mają zastosowanie na etapie zapisu czy dopiero wykonania 

zapisu. To, że mają one zastosowanie na etapie wykonania zapisu (1964, 1971, 1982), nie 

budziło wątpliwości. Natomiast wątpliwości budziła kwestia, czy mają one zastosowanie 

(ograniczenia podziałowe) także na etapie zapisu (rozrządzenia testamentowego). Zasadne było 

to stanowisko, które przyjmowało, że ograniczenia podziałowe gospodarstw rolnych nie mają 

                                                           
50 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., s. 45, 50, 51, 52 ZU; J. Pietrzykowski, tamże, s. 7-9; E. Skowrońska, Kilka uwag 
o nowelizacji prawa spadkowego, Palestra 1991, z. 1-2, s. 19, 20; J. St. Piątowski, tamże, 2002, s. 135-139. 
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zastosowania do zapisu (na etapie rozrządzenia testamentowego), lecz mają zastosowanie tylko 

na etapie wykonania zapisu (tj. przeniesienia własności nieruchomości rolnej wchodzącej w 

skład gospodarstwa rolnego). I takie jest moje stanowisko. Ono też przeważało w doktrynie. 

W 1990 r. ustawodawca odstąpił od wymogu przesłanek rolnych przy zapisie 

nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Było to m.in. wynikiem 

uchylenia art. 1065 k.c., do którego uprzednio odsyłał art. 1067 § 1 k.c. Czyli zapisobierca na 

tle noweli do k.c. z 1990 r. nie musiał spełniać przesłanek podmiotowych. W to miejsce 

wprowadzono przepis art. 1067 § 2 k.c., który stanowi, co następuje: „Jeżeli wykonanie zapisu 

prowadziłoby do podziału gospodarstwa rolnego lub wkładu gruntowego w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, sprzecznego z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, 

spadkobierca zobowiązany do wykonania zapisu może żądać zamiany przedmiotu zapisu na 

świadczenie pieniężne”. Zapis zatem – podobnie jak uprzednio, art. 163 (por. stanowisko moje 

wyżej) – może być sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej. Jeżeli jednak 

wykonanie zapisu prowadziłoby do podziału gospodarstwa rolnego, sprzecznego z zasadami 

prawidłowej gospodarki rolnej, spadkobierca zobowiązany do wykonania zapisu może żądać 

zamiany przedmiotu zapisu na świadczenie pieniężne (art. 1067 § 2 k.c.). Czyli można wtedy 

żądać zamiany zapisu w naturze – prawa własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład 

gospodarstwa rolnego – na zapis pieniężny (kwoty pieniężnej). Jest to tylko możliwość żądania 

zamiany zapisu w naturze na zapis pieniężny, lecz nie obowiązek żądania. Por. także art. 5 k.c. 

Natomiast do zapisu, którego przedmiotem jest świadczenie pieniężne, stosuje się 

odpowiednio przepis art. 216 k.c. (zapis ten może być obniżony – art. 216 § 2, por. także art. 

216 § 3 co do możliwości rozłożenia go na raty lub odroczenia terminu jego płatności, 

stosownie do art. 212 § 3 k.c.). 

Jak się wydaje, do zapisu rolnego stosuje się przepisy, które obowiązywały w chwili 

sporządzenia zapisu (ściślej: otwarcia spadku), bo jest to czynność mortis causa, natomiast do 

wykonania zapisu (czynność inter vivos) stosuje się przepisy, które obowiązują w chwili 

wykonania zapisu (np. przeniesienia prawa własności nieruchomości rolnej). Do tego jeszcze 

wrócimy. 

Jak powiedziano, TK nie badał konstytucyjności obecnego art. 1067 k.c. (brak pytania 

prawnego). Według mnie przepis ten jest niekonstytucyjny (nie obowiązuje) – zarówno na tle 

prawa pozytywnego (por. bliżej pkt II), jak i moralnego, słusznego (por. bliżej pkt III). 

Natomiast TK pośrednio uznał poprzedni przepis art. 1067 k.c. (zapis rolny – 1971, 

1982) za konstytucyjny w zakresie przesłanek podmiotowych (czyli w takim zakresie, w jakim 
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art. 1067 odsyłał do art. 1065 k.c.). Wynika to stąd, że TK uznał za konstytucyjne przepisy o 

dziedziczeniu ustawowym przed 14 II 2001 r., a zatem pośrednio (nie wypowiadając się wprost 

prawnie w tej sprawie) uznał przepisy o dziedziczeniu testamentowym i zapisie rolnym (w 

zakresie przesłanek podmiotowych) za konstytucyjne. 

Natomiast TK nie wypowiadał się w ogóle na temat przesłanek przedmiotowych zapisu 

(art. 163 k.c.), czy przesłanki te w zastosowaniu do zapisu są konstytucyjne czy nie (1971, 

1982, 1990). Można przyjąć – jak powiedziano – że jest to problem dopiero wykonania zapisu. 

A zatem jeśli zapis został wykonany przed 14 II 2001 r., to według TK zachowuje on moc (to 

wykonanie zapisu). Jeśli natomiast zapis nie został wykonany, to do jego wykonania stosuje się 

art. 1067 k.c., w tym § 2. Lecz w przedmiocie konstytucyjności art. 1067 § 2 TK nie zajmuje 

wprost stanowiska. Z faktu, że uznaje przepisy o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych 

(art. 1070, 213) za konstytucyjne, zdaje się wynikać, że chyba także art. 1067 § 2 uznaje on za 

konstytucyjny (ale nie jest to jasne, bowiem przepis art. 1067 § 2 jest wadliwie sformułowany, 

por. dalej pkt II). 

Natomiast wyraźnie TK w uzasadnieniu, a nie w sentencji uznał art. 216 k.c. o spłatach 

za konstytucyjny, a zatem za konstytucyjny pośrednio uznał TK art. 1067 § 1 (zapis kwoty 

pieniężnej). Obniżenie zapisu pieniężnego (art. 1067 § 1 k.c.) będzie zatem – według TK – 

konstytucyjne. Osobiście jestem odmiennego zdania (pkt II, III), ale takie zdaje się być raczej 

na pewno stanowisko TK (konstytucyjny art. 1067 § 1 k.c.). 

Czyli reasumując, TK uznał zapisy rolne sprzed 14 II 2001 r. (art. 1067 k.c.) za 

konstytucyjne w zakresie przesłanek podmiotowych (art. 1067 § 1, 1065 – 1971, 1982). 

Natomiast zapisy pieniężne przed 14 II 2001 r. i po tej chwili TK uznał za konstytucyjne 

(wniosek wyprowadzony w drodze wykładni). Nie jest jasne, czy TK uznał zapisy własności 

nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego za zgodne z konstytucją czy 

niezgodne (art. 1067 § 1 – 1971, 1982, art. 1067 § 2 – 1990) w zakresie przesłanek 

przedmiotowych (podziału gospodarstwa rolnego). Wydaje się, że w drodze wykładni prawa 

należy wyprowadzić wniosek, że do zapisu własności nieruchomości rolnej nie stosuje się 

ograniczeń podziałowych (art. 163 – 1971, 1982, art. 1067 § 1 k.c.), czyli tak samo jak na tle 

zapisu nieruchomości rolnej na tle noweli do k.c. z 1990 r. (art. 1067 § 2 k.c.). Ograniczenia 

podziałowe stosuje się dopiero według TK na etapie wykonania zapisu. Jeśli zapis 

nieruchomości rolnej wykonano przed 14 II 2001 r., to nie ma problemu (stosuje się zasady 

dotychczasowe). Jeśli zapisu nieruchomości rolnej nie wykonano (np. zapis na tle noweli do 

k.c. z 1971 lub 1982 r.), to do wykonania zapisu stosuje się art. 1067 § 2) (z 1990 r.), czyli 

aktualnie obowiązujący art. 1067 § 2 (por. wyżej). TK zdaje się przyjmować, że art. 1067 § 2 
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obowiązuje także po 14 II 2001 r. (bo na pewno obowiązuje według TK art. 1067 § 1 k.c.). 

Wynika to stąd (art. 1067 § 2), że TK zdaje się dopuszczać ograniczenia podziałowe 

gospodarstw rolnych (art. 1070, 213, 1067 § 2 k.c.). Pogląd ten według mnie jest niezgodny z 

prawem, ale o tym potem, w związku z własnym stanowiskiem.  

II. Stanowisko moje – prawo pozytywne. Według mnie art. 1067 k.c. – zarówno w 

okresie przed 14 II 2001 r. (1971, 1982, 1990), jak też po tej dacie (15 II 2001) - jest niezgodny 

z konstytucją z tych samych przyczyn co przepisy o dziedziczeniu ustawowym i 

testamentowym (art. 1059-1065 k.c.). Jako taki może być nie stosowany przez sądy,  mimo że 

formalnie nie został on uchylony (art. 8 ust. 2 konstytucji). Jest on niekonstytucyjny zarówno 

w zakresie przesłanek podmiotowych (przesłanki rolne), jak i przedmiotowych (ograniczenia 

podziałowe gospodarstw rolnych). Jest on niekonstytucyjny zarówno w zakresie zapisu 

własności nieruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, jak też innego 

zapisu (kwoty pieniężnej). Tak jest na gruncie prawa pozytywnego. Uprzednio szczegółowo 

analizowano te kwestie, nie ma potrzeby ich powtarzać, odsyłam do nich. Zwrócę uwagę tylko 

na  jedną kwestię. Według mnie art. 1067 k.c. jest – jak powiedziałem – niekonstytucyjny 

zarówno na gruncie prawa pozytywnego, jak i słusznego. Skoro uchylono art. 163 k.c., to nie 

ma potrzeby utrzymywania art. 1067 § 2 k.c. Wykonanie zapisu nieruchomości rolnej polega 

po prostu na przeniesieniu własności nieruchomości rolnej (art. 156 k.c.). Bezzasadne jest 

zatem odesłanie w art. 1067 § 2 k.c. przy zapisie nieruchomości rolnej do przepisów o 

zniesieniu współwłasności i dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 213, 1070 k.c.), 

skoro wykonanie zapisu nie polega na (nigdy nie jest) zniesieniem współwłasności 

nieruchomości rolnej lub działem spadku. Jest to zupełne nieporozumienie prawne. Tylko w 

przypadku zapisu nieruchomości rolnej na rzecz kilku osób (co najmniej dwóch), po wykonaniu 

zapisu (które polega na przeniesieniu udziałów we współwłasności nieruchomości rolnej na 

zapisobierców) może w przyszłości dojść do zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej 

w wyniku wykonania zapisu (przeniesienia udziałów we współwłasności). I wtedy do 

zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej stosuje się art. 213 k.c. (zasady prawidłowej 

gospodarki rolnej). Ale nie stosuje się ich do wykonania zapisu (ani oczywiście do zapisu), lecz 

do zniesienia współwłasności powstałej w wykonaniu zapisu (ale to całkiem odrębna sprawa – 

odrębna czynność prawna, odrębna kategoria prawna). Nie można mylić wykonania zapisu ze 

zniesieniem współwłasności nieruchomości rolnej, a tak w istocie uczynił ustawodawca. Z 

kolei gdyby art.  1067 § 2 chcieć interpretować dosłownie, to oznaczałoby to, że do 

przeniesienia własności nieruchomości rolnej stosuje się ograniczenia podziałowe takie jak 

przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (byłby to wyjątek od reguły, że nie 
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obowiązuje art. 163 k.c. dotyczący przeniesienia własności nieruchomości rolnej, uczyniony na 

tle wykonania zapisu nieruchomości rolnej). Zresztą jest to poniekąd  nielogiczne. Bo o ile przy 

podziale gospodarstwa rolnego przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej oraz 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego można logicznie mówić o ich podziale zgodnie z 

zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, to jest to nielogiczne na tle przeniesienia własności 

nieruchomości rolnej (art. 163 k.c.). Co to bowiem znaczy, że przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej ma być zgodne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej (bo taki byłby 

sens art. 163 w zw. z art. 213, 1070 k.c.). Wszak przy przeniesieniu własności nieruchomości 

rolnej mamy zbywcę i nabywcę gospodarstwa rolnego. Czy zasady prawidłowej gospodarki 

rolnej mają dotyczyć gospodarstwa rolnego zbywcy czy nabywcy, czy też zarówno zbywcy, 

jak i nabywcy. Którąkolwiek z tej wersji by przyjąć, byłaby ona nielogiczna (wewnętrznie 

sprzeczna). Nieadekwatność kategorii podziału (czego?) zgodnie z zasadami prawidłowej 

gospodarki rolnej na tle przeniesienia własności nieruchomości rolnej. Jeśli na przykład 

powstanie gospodarstwo rolne zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej po stronie 

nabywcy, a nie będzie takiego gospodarstwa po stronie zbywcy, to czy przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej jest dopuszczalne czy nie (sprzeczność logiczna). Z tych m.in. względów 

jestem  zdania, ze art. 1067 § 2 jest także niekonstytucyjny. 

Nadto art. 1067 § 2 k.c. silnie ogranicza swobodę testowania, która jest zasadą 

konstytucyjną (co przyznaje TK), z tych też m.in. względów może być uznany za sprzeczny z 

konstytucją. 

Skoro uchylono art. 1063 k.c. (przyjmując swobodę testowania), to po co utrzymywać 

w mocy art. 1067 § 2 (a także § 1), które ograniczają swobodę testowania (można żądać bowiem 

zamiany zapisu nieruchomości rolnej na zapis kwoty pieniężnej – art. 1067 § 2 k.c.), co wprost 

narusza swobodę testowania. Wprawdzie zapis taki (nieruchomości rolnej jest dopuszczalny i 

jest ważny) (art. 58 k.c.), ale można żądać jego zamiany na zapis pieniężny (przez co ogranicza 

się pośrednio, a może wprost swobodę testowania w zakresie zapisu). Spadkodawca i 

zapisobierca mogą być bowiem zainteresowani w tym, aby zapis wykonano w naturze (np. 

zapis mieszkania, domu jednorodzinnego), a nie w postaci kwoty pieniężnej (która nic realnego 

nie daje zapisobiercy, np. nie daje mu mieszkania). 

Jak była o tym mowa, SN oraz większość doktryny uznaje art. 216 k.c. za 

niekonstytucyjny, a zatem logicznie rzecz biorąc, pośrednio uznają też za niekonstytucyjny art. 

1067 § 1, który odsyła do art. 216 k.c. (zapis pieniężny). I takie też jest moje stanowisko co do 

art. 1067 § 1 k.c. 
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Konkludując, według mnie art. 1067 k.c. jest sprzeczny z konstytucją  (zarówno zapis 

uczyniony przed 14 II 2001 r., jak też po tej dacie, chyba że już wykonano zapis – moc wsteczna 

uchylenia art. 1067 k.c., chyba że wykonano zapis, wtedy w grę wchodzi zasada pewności 

prawnej, bezpieczeństwa prawnego).  Niekonstytucyjny jest zatem art. 1067 k.c. we wszystkich 

jego wersjach (1964, 1971, 1982, 1990), chyba że wykonano już zapis. Dotyczy to zarówno 

zapisu własności nieruchomości rolnej, jak też innego zapisu (kwoty pieniężnej). Tak jest na 

gruncie prawa pozytywnego według mnie. 

III. Stanowisko moje – prawo moralne (słuszne). Podobnie jest na gruncie prawa 

moralnego (słusznego). Art. 1067 k.c. (1964, 1971, 1982, 1990) jest sprzeczny z prawem 

moralnym, a jako taki nie może być stosowany (nie obowiązuje), chyba że wykonano już zapis. 

Z innym uzasadnieniem prawnym można dojść do tego samego wniosku na gruncie prawa 

moralnego (słusznego) co i na gruncie prawa pozytywnego (pkt II). Na gruncie prawa 

pozytywnego (pkt II), jak też i prawa moralnego, słusznego (pkt III) niekonstytucyjny 

(sprzeczny z prawem moralnym) jest zarówno zapis prawa własności nieruchomości rolnej 

wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, jak też zapis kwoty pieniężnej. Ta konkluzją 

kończymy te rozważania. 

 

 

 10. Moc czasowa (przepisy intertemporalne) orzeczenia TK51 

 

I. Stanowisko TK. TK przyjął, że badane przez niego przepisy o dziedziczeniu ustawowym (art. 

1059-1062, 1064, 1087 k.c.) utraciły moc prawna z dniem ogłoszenia jego wyroku w Dzienniku Ustaw, 

tj. 14 II 2001 r. Zachowały natomiast moc przepisy o dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1062, 1064, 

1087) w okresie przed 14 II 2001 r. (nowela do k.c. z 1971, 1982, 1990 r.). Jako uzasadnienie swego 

                                                           
51 Por. np. orz. TK z 31 I 2001 r., jw., pkt III, 16, s. 68-70 ZU; post. TK z 21 III 2000 r. K 4/99, OTK ZU 2000, z. 2, poz. 
65, s. 287-295, zwłaszcza pkt 3 s. 291, 292 uzasadnienia; orz. TK z 30 XI 1993 r. K 18/92, OTK w 1993 roku, cz. II, 
poz. 41, gł. s. 397, 401-404 uzasadnienia; orz. TK z 29 I 1992 r. K 15/91, OTK w 1992 r., cz. I, poz. 8, gł. s. 151, 152, 
154, 155, 158, 159, 160 uzasadnienia; R. Sztyk, tamże, s. 49; B. Banaszak, tamże, s. 179-183; Z. Witkowski (red.), 
Prawo…, 2000, s. 575 pkt 1, s. 585-588 pkt 21-25; J. St. Piątowski, tamże, s. 24-27, 47-52, 87-96. 
 Z. Truszkiewicz, tamże, s. 193-197 opowiada się za wstecznym działaniem orzeczenia TK z 31 I 2001 r., 
ale ograniczonym – jak się wydaje – do daty wejścia w życie konstytucji z 1997 r. (17 X 1997). Jest to pogląd 
niezasadny, bo przy takim stanowisku Z. Truszkiewicza należałoby opowiedzieć się za pełnym działaniem 
wstecznym orzeczenia TK z 31 I 2001 r. do chwili otwarcia spadku (chyba że według mnie nastąpił prawomocny 
dział spadku – zasada pewności prawnej i bezpieczeństwa prawnego). I z taką zmodyfikowaną konkluzją Z. 
Truszkiewicza można by się zgodzić, ale nie wydaje się, aby była ona zgodna z orzeczeniem TK, które wyraźnie 
postanawia, że uchyla przepisy rolne z dniem 14 II 2001 r. Osobiście odmiennie uzasadniłem niekonstytucyjność 
przepisów o dziedziczeni gospodarstw rolnych (odmowa zastosowania przepisów sprzecznych z konstytucją, art. 
8 ust. 2; prawo moralne). 
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stanowiska (pkt III,16) podał on, że w polskim prawie cywilnym nabycie spadku na podstawie 

dziedziczenia ustawowego lub testamentowego następuje z chwilą otwarcia spadku (art. 924, 925 k.c.). 

Tej normie prawa materialnego odpowiada norma prawa międzyczasowego (intertemporalnego) (art. LI 

p.w.k.c., a poprzednio art. XVIII przepisów wprowadzających prawa spadkowego, Dz.U. z 1946 r., nr 

60, poz. 329, ze zm.), z której wynika, że do nabycia spadku stosuje się prawo obowiązujące w chwili 

śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku), o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Tej 

cywilistycznej zasadzie przyjętej na tle prawa spadkowego, że ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że 

to wynika z jej brzmienia lub celu (art. 3 k.c., art. LI p.w.k.c.), odpowiada konstytucyjna zasada lex retro 

non agit (niedziałania wstecznego prawa). Zasadę tę wielokrotnie podkreślał TK, wyprowadzając ją z 

zasady demokratycznego państwa prawnego (art. 2 konstytucji). Nadto TK powołał się na zasadę 

ochrony praw nabytych (praw  spadkobierców, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów je 

nabyli) oraz zasadę bezpieczeństwa prawnego i zaufania publicznego (wszystkie one wyprowadzono z 

zasady demokratycznego państwa prawnego, art. 2 konstytucji). W tym stanie rzeczy TK nie nadawał 

swemu orzeczeniu mocy wstecznej (ex tunc), lecz moc na przyszłość (ex nunc), od chwili ogłoszenia 

wyroku TK w Dzienniku Ustaw, tj. 14 II 2001 r. (art. 190 ust. 3 zd. 1 konstytucji). Od tej zasady TK 

uczynił tylko jeden wyjątek. Mianowicie art. 1063 k.c. w wersji ustalonej przez k.c. w 1964 i 1971 roku 

TK uchylił z mocą wsteczną, nadając swemu orzeczeniu moc wsteczną w tym zakresie. TK wyszedł z 

założenia, że w tym przypadku ochrona innych wolności konstytucyjnych przeważa nad zasadą 

nieretroakcji. Nie działa tu zasada ochrony praw nabytych oraz naruszono istotę prawa własności i 

prawa dziedziczenia. W art. 1063 k.c. w sposób bardzo ostry widać było tendencję nacjonalizacyjną 

przepisów rolnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. TK zachował w mocy art. 1063 k.c. w wersji 

z 1982 i 1990 r. (do 14 II 2001 r.) jako zgodny z konstytucją (brak tu elementu nacjonalizacyjnego w 

dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych, powrót do zasad ogólnych dziedziczenia). 

 Jak była o tym mowa, przedmiotem rozpoznania przez TK były przepisy o 

dziedziczeniu ustawowym (art. 1059-1064 k.c.), a nie przepisy o dziedziczeniu testamentowym 

(art. 1065 k.c.), zapisie rolnym (art. 1067) czy dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 

1070 w zw. z art. 213-218 k.c.). W tych ostatnich przypadkach TK nie zajął wprost stanowiska 

prawnego w kwestii konstytucyjności tych przepisów. Niemniej, jak była o tym mowa, w 

zasadzie utrzymał w mocy dotychczasowe przepisy o dziedziczeniu testamentowym (art. 1065 

k.c. – 1971, 1982), zapisie rolnym (art. 1067 k.c. – 1971, 1982, 1990) oraz – jak się wydaje –  

aktualne przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 

k.c.). Taki wniosek należy wyprowadzić z wykładni tego orzeczenia (sentencji, a nade wszystko 

z uzasadnienia), choć wprost TK o konstytucyjności tych innych przepisów rolnych k.c. niż o 

dziedziczeniu ustawowym nie wypowiadał się. Wyraźnie w sentencji orzeczenia TK uznał za 

zgodne z konstytucją przepisy związane z działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). 

W uzasadnieniu orzeczenia wypowiedział się m.in. o konstytucyjności przepisów o spłatach 
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rolnych (art. 216 k.c.). Z punktu widzenia prawnego moc wiążącą ma tylko to, co TK 

powiedział w sentencji uzasadnienia, a nie w uzasadnieniu. Zatem nie ma stanowiska prawnego 

(oficjalnego) TK w sprawie konstytucyjności innych przepisów rolnych niż o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1065, 1067, 1070, 213-218 k.c.). Wiążącą moc prawną 

ma bowiem tylko sentencja orzeczenia TK (w kwestii konstytucyjności lub 

niekonstytucyjności) przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1058-

1064, 1086, 1087) oraz niektórych przepisów związanych z działem spadku (art. 1066, 1079, 

1081, 1082 k.c.). Takie jest stanowisko prawne TK w tej sprawie. Można się z nim zgadzać lub 

nie, ale takie zajął on stanowisko prawne. Na razie były to stwierdzenia faktów, bez poddawania 

ich ocenie, czy jest to zgodne z prawem czy nie, słuszne czy niesłuszne, zasadne czy niezasadne. 

 II. Stanowisko moje – prawo pozytywne. Według mnie przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych powinny być uchylone z mocą wsteczną, chyba że nastąpił 

już prawomocny dział spadku (art. 1058-1064, 1086, 1087 k.c. – 1971, 1982, 1990). To samo 

dotyczy przepisów o dziedziczeniu testamentowym (art. 1065 – 1971, 1982), zapisie rolnym 

(art. 1067 – 1971, 1982, 1990) oraz o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w 

zw. z art. 213-218 k.c. – 1990) oraz przepisów związanych z działem spadku (art. 1066, 1079, 

1081, 1082 k.c. – 1990), a także przepisów o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej 

(art. 213-218 k.c. – 1990). Podobnie te inne przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych (art. 1058-1087) i zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c.) 

powinny być uchylone z mocą wsteczną, chyba że nastąpił już prawomocny dział spadku, 

zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków. 

 Wymienione przepisy k.c. (1971, 1982, 1990) naruszają bowiem konstytucję z 1997 r. 

(są z nią niezgodne). Było to szczegółowo omawiane uprzednio, nie ma potrzeby do tego 

wracać (por. np. pkt 6, 7e1-8). Te same argumenty, które przemawiają za niekonstytucyjnością 

przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych po 13 II 2001 r., przemawiają 

także za niekonstytucyjnością przepisów rolnych k.c. przed tą datą (14 II 2001 r.). Nie ma po 

prostu żadnych racji prawnych ani logicznych, aby odmiennie tę sprawę rozwiązywać w tych 

dwóch przedziałach czasowych (do 14 II 2001 i po 13 II 2001 r.). Stanowisko TK idzie jednak 

po tej odmiennej linii, nie mając uzasadnienia prawnego i logicznego. Jest to wewnętrzna 

logiczna sprzeczność, która rzuca się w oczy nad wyraz. TK po prostu powinien swemu 

orzeczeniu nadać moc wsteczną (ex tunc). 

 Przeciwko mocy wstecznej wymienionych przepisów (np. o dziedziczeniu ustawowym) 

nie przemawia zasada lex retro non agit. TK wielokrotnie podkreślał, że zasada ta nie jest 

absolutna, bezwyjątkowa. Można od niej odstąpić wtedy, gdy przemawiają za tym inne 
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wartości konstytucyjne równie lub silniej chronione niż zasada nieretroakcji. Tak jest w tym 

przypadku. Jak wynika z przeprowadzonej uprzednio analizy, przepisy o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych (art. 1058-1087, 213-218 k.c.) są sprzeczne z podstawowymi zasadami 

konstytucyjnymi (art. 2, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 64). Miały one w istocie charakter 

nacjonalizacyjny i wywłaszczeniowy. Były rażąco sprzeczne z zasadą sprawiedliwości 

społecznej, demokratycznego państwa prawnego, ochrony prawa własności i prawa 

dziedziczenia, równości w prawie, ochrony wolności działalności gospodarczej i wolności 

człowieka, z rodzinnym charakterem gospodarstwa rolnego, w sposób ostry ograniczały istotę 

prawa własności i prawa dziedziczenia, mając na wskroś charakter przepisów niesłusznych, 

niemoralnych, niesprawiedliwych itd. Zasada lex retro non agit musi ustąpić przed tymi innymi 

licznymi i poważnymi naruszeniami przez przepisy rolne k.c. zasad konstytucyjnych. I nie 

można się na nią powoływać, aby nie nadać mocy wstecznej uchyleniu przepisów rolnych k.c. 

Jest to rażąco (głęboko) sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, słuszności, moralności. W 

tym stanie rzeczy powołanie się przez TK na zasadę lex retro non agit, aby nie nadać mocy 

wstecznej uchylonym przepisom rolnym k.c., jest bezzasadne także na tle dotychczasowego 

orzecznictwa TK. Analizowane tu orzeczenie nie jest zgodne z linią orzecznictwa TK. Poza 

tym, jak była o tym mowa, z zasady demokratycznego państwa prawnego wyprowadza się 

szereg zasad szczegółowych, np. lex retro non agit, nie bardzo wiadomo w oparciu o jakie 

zasady (na jakiej podstawie). Jednocześnie od zasad szczegółowych wyprowadzonych z zasady 

demokratycznego państwa prawnego, np. lex retro non agit, wyprowadza się szereg wyjątków, 

też nie bardzo wiadomo, na jakich podstawach prawnych (jakich kryteriach, nie są one ostre). 

Zresztą, jak wykazano to uprzednio, zasada demokratycznego państwa prawnego (art. 2 

konstytucji) właśnie przemawia za uchyleniem, a nie utrzymaniem w mocy szczególnych 

przepisów rolnych k.c. Są one z nią sprzeczne. 

 Nie jest trafne powołanie się przez TK na zasadę ochrony praw nabytych, bo w tym 

przypadku nie są to prawa słusznie (sprawiedliwie) nabyte, a zasada ta chroni tylko prawa 

słusznie nabyte. Takie też jest orzecznictwo TK. I z tą zasadą ochrony praw słusznie nabytych  

nie jest zgodne to orzeczenie TK, bo chroni ona prawa niesłusznie (niesprawiedliwie) nabyte. 

 W rozumowaniu TK jest prawna i logiczna sprzeczność. TK uchylił bowiem art. 1063 

w wersji z 1964 i 1971 r., a zachował w mocy pozostałe przepisy rolne o dziedziczeniu w 

okresie przed 14 II 2001 rokiem. Te same racje, które przemawiały za uchyleniem art. 1063 

k.c., przemawiają także za uchyleniem pozostałych przepisów rolnych k.c., w tym o 

dziedziczeniu. 
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 Poza tym w chwili obecnej istnieje cała mozaika prawna w zakresie prawa spadkowego 

gospodarstw rolnych w zależności od tego, o jaki okres czasu chodzi (kiedy spadek otwarł się). 

Była o tym mowa szczegółowo uprzednio. Nie sprzyja to czytelności prawa i jego znajomości. 

Stare przepisy prawne zacierają się w pamięci społeczeństwa i prawników, w tym sądów, które 

w chwili obecnej są zmuszone stosować stare przepisy prawne sprzed kilkudziesięciu lat. I ten 

aspekt sprawy przemawiałby za uchyleniem szczególnych przepisów rolnych i wprowadzeniem 

jednolitych zasad w tym punkcie. 

 To prawda, ale tylko częściowa, że uchylenie starych przepisów rolnych prowadziłoby 

do chaosu prawnego (braku pewności prawnej). Lecz w powyższej mierze chroni to 

proponowana przeze mnie zasada ochrony nabycia po dokonanym dziale spadku, zniesieniu 

współwłasności, podziale majątku wspólnego. 

 Natomiast według mnie można powołać się na zasadę bezpieczeństwa prawnego i 

zaufania do prawa (pewności prawnej), ale nie w ten sposób, jak to uczynił TK. Zasada ta w 

moim ujęciu też ma zastosowanie, ale chroni ona tylko nabycie praw dokonane w wyniku 

prawomocnego działu spadku, zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego. Nie 

chroni ona spadkobierców przed prawomocnym działem spadku, zniesieniem współwłasności, 

podziałem majątku wspólnego. Przeprowadzony prawomocny dział spadku, zniesienie 

współwłasności lub podział majątku wspólnego należy bowiem chronić (jest to ostateczne 

rozstrzygnięcie sprawy w analizowanych kwestiach). To nasuwa się pewna uwaga natury 

ogólnej. K.c. z 1964 r. w wersji pierwotnej (1964) oraz nowela do k.c. z 1971 r. miały w 

zasadzie moc wsteczną, chyba że nastąpił prawomocny dział spadku. Postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku mogło być zmienione na wniosek osoby zainteresowanej (art. 2 

noweli do k.c. z 1971 r., Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 252). Taką zasadę, jak ustawodawca przyjął 

na tle noweli do k.c. z 1971 r. (art. 2), można było przyjąć na tle uchylenia obecnie 

obowiązujących przepisów rolnych w orzeczeniu TK lub można przyjąć w odrębnej ustawie 

uchylającej przepisy rolne. Nowela do k.c. z 1982 i 1990 r. nie miała mocy wstecznej. Po tej 

ostatniej linii (1982, 1990) poszedł TK w tym orzeczeniu. 

 Na gruncie prawa pozytywnego przepisy rolne k.c. (art. 1058-1087 k.c. – 1971, 1982, 

1990, art. 213-218 – 1990) można uznać za sprzeczne z konstytucją i nie stosować ich (art. 8 

ust. 2 konstytucji), odmówić ich zastosowania w danym konkretnym przypadku. Por. pkt 7d, 

7f. 

 III. Stanowisko moje – prawo moralne (słuszne). Do podobnego stanowiska jak 

doszedłem na gruncie prawa pozytywnego (pkt II), można dojść na gruncie prawa moralnego 
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(słusznego). Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1058-1064, 1086, 

1087 k.c. – 1971, 1982, 1990), o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1065 

k.c. – 1971, 1982), o zapisie rolnym (art. 1067 k.c. – 1964, 1971, 1982, 1990) oraz o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070, 213-218 – 1990) i przepisy z nim związane (art. 

1066, 1079, 1081, 1082 k.c.), a także o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 

213-218 k.c. – 1990), czyli wszystkie przepisy rolne k.c. (art. 1058-1088, art. 213-218 k.c.) są 

sprzeczne z prawem moralnym (słusznym), a jako takie nie obowiązują, chyba że nastąpił 

prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków. 

Z innym uzasadnieniem prawnym (na gruncie prawa moralnego, pkt III) doszlibyśmy do 

podobnego wniosku jak na gruncie prawa pozytywnego (pkt II) – niestosowanie 

(nieobowiązywanie) przepisów rolnych k.c. I tą tezą kończę te wywody. 

 Według mnie ustawodawca może w drodze ustawy tak rozwiązać tę kwestię, jak to ja 

proponuję. Nie wydaje się chyba, aby orzeczenie TK stanowiło tu przeszkodę prawną (wiązało 

ustawodawcę w zakresie przepisów intertemporalnych). 

 Konkludując, jestem zdania, że przepisy rolne k.c. (art. 1058-1087, 213-218 k.c.) są 

sprzeczne z konstytucją (pkt II) i prawem moralnym (pkt III) i jako takie nie mogą być 

stosowane (nie są obowiązujące), chyba że nastąpił prawomocny dział spadku, zniesienie 

współwłasności nieruchomości rolnej lub podział majątku wspólnego małżonków, w skład 

którego wchodziło gospodarstwo rolne. 

 

 

11. Gospodarstwo rolne rodzinne – art. 23 konstytucji52. 

 

Art. 23 konstytucji stanowi, co następuje: 

„Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza 

postanowień art. 21 i art. 22”. 

Na wstępie dwa cytaty: 

„W polityce i ekonomice rolnej świata zachodniego ścierają się aktualnie dwa modele 

gospodarstwa rolnego: model przedsiębiorstwa rolnego (agrobussiness) właściwy zwłaszcza 

                                                           
52 Por. np. W. Skrzydło, tamże, s. 33, 34; J. Boć (red.), tamże, s. 59, 60; B. Banaszak, tamże, s. 185, 186; K. 
Stefańska, Poszukiwanie modelu indywidualnego gospodarstwa rolnego, Studia Iuridica Agraria 2001, t. II, s. 156-
167. 
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krajom anglosaskim i model gospodarstwa rodzinnego przeważający w Europie zachodniej 

zarówno w krajach romańskich, jak i krajach grupy germańskiej. Model przedsiębiorstwa 

rolnego na dużych jednostkach produkcyjnych, o charakterze anonimowym, działających 

najczęściej jako podmioty prawa handlowego. Natomiast rodzinny model gospodarstwa 

rolnego bazuje na jednostkach mniejszych powiązanych z konkretną rodziną rolniczą i 

bazujących na jej pracy. Gospodarstwo rolne typu rodzinnego może być drobnym 

gospodarstwem chłopskim (np. w Polsce), bądź też większym gospodarstwem typu 

farmerskiego, które przeważa w USA, które zaczyna dominować w rozwiniętych krajach 

Europy zachodniej”53.  

„Jest natomiast dla mnie rzeczą co najmniej wątpliwą, czy gospodarstwa o charakterze 

konsumpcyjnym mogą w ogóle pretendować do statusu gospodarstwa rodzinnego”54.  

W szeregu opracowaniach – w których powtarza te same myśli wielokrotnie – A. 

Lichorowicz lansuje swoją tezę gospodarstwa rolnego rodzinnego oraz jest za przywróceniem 

ograniczeń rolnych k.c. w zakresie przeniesienia własności nieruchomości rolnych, zniesienia 

współwłasności takich nieruchomości, dziedziczenia gospodarstw rolnych, działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego w zmodyfikowanej szacie prawnej55. 

A. Lichorowicz postuluje wprowadzenie gospodarstwa rolnego farmerskiego w Polsce, 

czyli w istocie przedsiębiorstwa rolnego. Proponuje on w istocie likwidację gospodarstw 

rolnych chłopskich (obliczonych na autokonsumpcję, a nie produkcję towarową). Jest to pogląd 

błędny. Jest to budowanie zamków na pustyni (na piasku). Nie liczy się z realiami społeczno-

gospodarczymi Polski, gdzie prawie 100% ziemi jest w rękach chłopów (małe gospodarstwa 

rolne, a nie farmerskie). Oznaczałoby to likwidację w drodze instrumentów ekonomicznych (a 

także administracyjnych) stanu chłopskiego. Nie trzeba dodawać, że pogląd ten jest społecznie, 

                                                           
53 A. Lichorowicz, Status prawny gospodarstw rodzinnych w ustawodawstwie krajów Europy Zachodniej, Białystok 
2000, „Temida 2”, s. 11. Przypis 1 s. 11 pracy A. Lichorowicza: „Pisze szerzej o tym J. S. Zegar, Gospodarstwo i 
ludność chłopska współcześnie, Warszawa 1999, s. 16 i nast.”. 
54 Tenże, tamże, s. 235. 
55 Por. np. A. Lichorowicz, Status…, s. 11-15, 229-244 (recenzja tej pracy M. Pazdana, Rejent 2001, z. 1, s. 192-
194 – nie uwzględniająca m.in. aspektów prawnych i społecznych tego zagadnienia); tenże, Szczególne zasady 
dziedziczenia gospodarstw rolnych w ustawodawstwie krajów zachodnioeuropejskich, Kraków 1992, s. 7-12, 161-
171; tenże, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996, s. 218-
232; tenże, Konstytucyjne podstawy ustroju rolnego RP (w świetle art. 23 Konstytucji), Studia Iuridica Agraria, 
Białystok 2000, t. I, s. 25-45; tenże, Uwagi w kwestii reformy aktualnego modelu dziedziczenia gospodarstw 
rolnych, w: Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Janusza Pietrzykowskiego (redaktor 
Zbigniew Banaszczyk), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 147-164; tenże, Szczególny porządek 
dziedziczenia gospodarstw rolnych po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 I 2001 r., Rejent 2001, z. 
9, s. 88-108; tenże, O instytucji rodzinnego gospodarstwa rolnego – de lege ferenda, Rejent 1996, z. 7-8, s. 31-50; 
tenże, O nowy kształt zasad obrotu nieruchomościami rolnymi w kodeksie cywilnym, Rejent 1997, z. 6, s. 36-53; 
tenże, Nowy etap rozwoju polskiego modelu dziedziczenia gospodarstw rolnych, PiP 1991, z. 11, s. 37-45. 
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gospodarczo, etycznie nie do zaakceptowania. Stąd nie zasługuje na uwagę. Teza A. 

Lichorowicza, że gospodarstwem rolnym rodzinnym (art. 23 konstytucji) jest tylko 

gospodarstwo farmerskie, a nie chłopskie, jest z gruntu fałszywa i sprzeczna z wykładnią 

literalną art. 23 konstytucji, który mówi o gospodarstwach rodzinnych, czyli opartych na 

osobistej pracy rolnika i członków jego rodziny, a zatem przede wszystkim o istniejących 

aktualnie w Polsce gospodarstwach chłopskich. 

Według mnie nie zamyka to drogi do istnienia gospodarstw rolnych większych o 

obszarze od 50 do 150 ha. Ale muszą one istnieć obok gospodarstw mniejszych (poniżej 50 ha) 

– zasada równouprawnienia (równości) i niedyskryminacji chłopów, zasada ochrony własności 

i prawa dziedziczenia oraz zasada wolności działalności gospodarczej. Gospodarstwem rolnym 

uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 50 do 150 ha. 

Gospodarstwa rolne kilkusethektarowe nie są gospodarstwem rodzinnym. Ich nabycie 

w drodze czynności prawnej jest bezwzględnie nieważne (art. 58 k.c., art. 23 konstytucji, art. 8 

ust. 2 – o bezpośrednim stosowaniu przepisów konstytucji). Dlatego ustawodawca może 

określić normę maksymalną gospodarstwa rolnego (ok. 150 ha). [Obecnie od 16 VII 2003 r. 

norma maksymalna wynosi 300 ha użytków rolnych (lub 500 ha poprzednio) - por. część III]. 

Jest to produkt myśli oderwany od realiów życiowych. Przypomina on okres PRL-u, 

gdzie usiłowano dokonać socjalizacji rolnictwa, mimo że ziemia była prawie w całości w 

rękach chłopów (własność indywidualna, prywatna). Czym skończyło się to, to już wiemy. Po 

co powtarzać tę drogę, tylko z odmienna optyką – nie socjalizacja gospodarstw rolnych 

indywidualnych (chłopskich), lecz ich likwidacja i zastąpienie gospodarstwami rolnymi 

farmerskimi (dużymi). Inna jest tylko forma docelowa własności (nie społeczna, lecz 

prywatna), lecz problem jest taki sam. Takiej drodze rekonstrukcji polskiego rolnictwa, która 

miałaby doprowadzić do likwidacji stanu chłopskiego (gospodarstw chłopskich), należy 

powiedzieć stanowczo nie. Zresztą jest to problem utopijny A. Lichorowicza, bo w 

dotychczasowej historii, np. ostatnich XX wiekach stan chłopski istniał i istniał będzie. Nie 

można go zlikwidować lub zamienić chłopów w parobków na własności prywatnej dużych 

gospodarstw rolnych (latyfundiów). Stan chłopski wyzwolił się z pęt niewoli, gospodarki 

pańszczyźnianej i trend jego powinien zmierzać do umocnienia, a nie do osłabienia. Należy 

chłopom stworzyć przy pomocy środków cywilnych i ekonomicznych możliwość 

przekształcenia ich gospodarstw rolnych w gospodarstwa uzasadnione ekonomicznie, tj. o 

obszarze od 50 do 150 ha. Jest to postulat docelowy, optymalny, który jednak nigdy – 

przynajmniej w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej – nie będzie osiągnięty. Będą 

koegzystowały (współżyły) ze sobą małe gospodarstwa rolne chłopskie (do 50 ha) i duże 
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gospodarstwa rolne chłopskie od 50 do 150 ha. Tworzenie dużych gospodarstw rolnych, np. 

200 ha powinno być stanowczo zabronione (wyjątek mógłby dotyczyć gospodarstw 

państwowych, spółdzielczych, własności grupowej, lecz nie indywidualnych, prywatnych). W 

przypadkach społecznie lub gospodarczo uzasadnionych odpowiedni organ państwowy mógłby 

zezwolić na przekroczenie normy maksymalnej (150 ha). [Obecnie od 16 VII 2003 r. norma 

maksymalna wynosi 300 ha użytków rolnych (lub 500 ha poprzednio) – por. część III]. 

Na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski można stworzyć duże gospodarstwa rolne 

o obszarze od 50 do 150 ha (na terenach po PGR-ach). Można też było przekształcić PGR w 

spółki prawa handlowego (jednoosobowe Skarbu Państwa) lub utworzyć rolnicze spółdzielnie 

produkcyjne, lub  stworzyć duże gospodarstwa chłopskie od 50 do 150 ha (akcja osiedleńcza). 

Doprowadzono do likwidacji PGR-ów wyprzedano ich majątek produkcyjny (ziemię, maszyny, 

budynki), nic nie tworząc na to miejsce. Jest to społecznie i prawnie szkodliwe (olbrzymi 

problem bezrobocia i biedy na terenach popegeerowskich). Pytam się, gdzie był ustawodawca 

i Państwo, że dopuściło do takie dewastacji PGR-ów i rolniczych spółdzielni produkcyjnych. 

W czyim interesie to leżało, bo chyba nie polskim. Tereny te trzeba zagospodarować, tam 

przede wszystkim tworząc duże gospodarstwa chłopskie od 50 do 150 ha, a nawet większe (o 

ile będą państwowe, spółdzielcze lub stanowić własność grupową). Natomiast na terenie Polski 

centralnej i południowej, gdzie tradycyjnie gospodarstwa rolne były chłopskie (małe), należy 

tę strukturę utrzymać, starając się ją polepszyć, ale w drodze środków cywilnych i 

ekonomicznych (na zasadzie równouprawnienia małych i dużych gospodarstw rolnych), a nie 

przez likwidację małych gospodarstw rolnych chłopskich (w  drodze polityki ekonomicznej lub 

administracyjnej) i utworzenia dużych gospodarstw rolnych od 50 do 150 ha, bo to jest 

nierealne, oderwane od rzeczywistości i przypomina praktykę kolektywizacji rolnictwa z 

okresu PRL-u, gdzie wpompowano w PGR-y i rolnicze spółdzielnie produkcyjne ogromne 

strumienie pieniężne, zupełnie je marnotrawiąc, a gdyby były obrócone na cele gospodarki 

rolnej indywidualnej (chłopów), a nie uspołecznionej, przyniosłyby spodziewane rezultaty z 

nawiązką. Obecnie A. Lichorowicz chce wprowadzić gospodarstwa rolne duże (farmerskie), 

likwidując gospodarstwa rolne małe (chłopskie), poprzednio opowiadał się w PRL-u za 

uspołecznieniem całego rolnictwa, i likwidacją gospodarstw chłopskich. Inna jest tylko – jak 

powiedziano – struktura własności (nie uspołeczniona, lecz prywatna, indywidualna), ale 

problem jest taki sam (likwidacja gospodarstw rolnych chłopów, likwidacja stanu chłopskiego), 

z czym nie można w żaden sposób pogodzić się. 

Problem gospodarstw rolnych o obszarze od 50 do 150 ha jest nie tylko problemem 

prawnym, lecz także techniczno-ekonomicznym. Nowoczesne rolnictwo wyposażone w 
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odpowiedni sprzęt techniczny (np. kombajny) z łatwością poradzi sobie z obszarem 50-150 ha 

i chłop – wyposażony w odpowiedni sprzęt techniczny – może na nim prowadzić gospodarkę. 

Ale póki co polski rolnik (chłop) nie jest wyposażony w taki sprzęt techniczny, który 

pozwoliłby mu na uprawę gospodarstw rolnych o obszarze od 50 do 150 ha. A z kolei nie można 

tworzyć takich gospodarstw rolnych dużych na gruzach (niszcząc) gospodarstwa rolne 

chłopskie, bo to spotka się z nieuniknionym konfliktem społecznym (rewolucją). Czyżby z tego 

nie zdawał sobie sprawy A. Lichorowicz. Był on twórcą nauk, które miały doprowadzić do 

socjalizacji rolnictwa i zniszczenia gospodarstw rolnych chłopskich, teraz w podobny sposób 

chce doprowadzić do likwidacji gospodarstw rolnych chłopskich. Chłopi zawsze byli ostoją 

polskości i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Atak na nich jest atakiem na Polskę (utratę 

korzeni polskości, narodu polskiego). 

Przy obecnej strukturze gospodarstw rolnych dużą rolę mogą spełniać usługi rolnicze 

świadczone na rzecz chłopów. Trzeba wyposażyć każdą wieś, gminę w odpowiedni park 

maszynowy (np. ciągniki, kombajny), będące w dyspozycji osób publicznych lub prywatnych, 

które będą świadczyły usługi na rzecz chłopów. Powinno to być oparte na rachunku 

ekonomicznym. Powinno to opłacać się chłopom i osobom, które świadczyłyby takie usługi. 

Powinny one być także dofinansowane przez państwo i samorządy. W okresie PRL-u takim 

zalążkiem były kółka rolnicze i państwowe ośrodki maszynowe. W praktyce jednak obliczone 

one były na socjalizację rolnictwa (pegeeryzację), co wypaczało sens ich istnienia. Małe 

gospodarstwa rolne nie stać na zakup parku maszynowego (np. ciągnika, kombajnu). Zresztą 

nie byłoby to uzasadnione rachunkiem ekonomicznym. I przy obecnej rozdrobnionej strukturze 

gospodarstw rolnych można sobie z tym swobodnie poradzić przez odpowiednio 

zorganizowane usługi rolnicze i techniczne na rzecz rolników (chłopów). Trzeba tylko 

twórczego i ekonomicznego myślenia. 

Zresztą póki co problem jest raczej teoretyczny niż praktyczny. Bo gospodarstwa rolne 

chłopskie małe lepiej – generalnie rzecz biorąc – znoszą trudności transformacji społeczno-

ekonomicznej niż gospodarstwa rolne duże. Świadczy to o żywotności stanu chłopskiego.. 

Niemoralne jest jedzenie chleba polskiego chłopa i jednocześnie wywłaszczanie 

chlebodawcy z ziemi, mające doprowadzić do jego upadku, ruiny, likwidacji stanu chłopskiego. 

Plan taki w istocie swej jest zabójczy. 

A. Lichorowicz chce przywrócenia kwalifikacji rolnych (art. 160, 214, 1059, 1065, 

1067, 1071), ograniczeń podziałowych gospodarstw rolnych (art. 163, 213, 1070 k.c.), 

minimalnych i maksymalnych norm obszarowych (art. 161, 1068 k.c.), ograniczenia swobody 
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testowania (art. 1065, 1067 k.c.), a w każdym razie wprowadzenia ograniczeń rolnych na etapie 

działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego małżonków, 

przeniesienia własności nieruchomości rolnych, czyli w istocie restytucji poprzednich 

przepisów prawnych w zmodyfikowanej szacie prawnej. Zresztą w tych przypadkach jest 

wewnętrznie sprzeczny, bo pisze – czego nie pisał przed 1990 r. – że przepisy te miały na celu 

socjalizację rolnictwa, a z drugiej strony chce je przywrócić w zmienionej (zmodyfikowanej) 

szacie prawnej. Jest to sprzeczność logiczna (contradictio in adiecto). Przepisy te bowiem będą  

prowadzić do rugowania chłopów z ziemi, z tą tylko różnicą, że ziemię chłopa wykupi bogata 

osoba (często dla celów spekulacyjnych, niekoniecznie na cele rolne, często nie-Polak) lub 

państwo. Jak powiedziałem uprzednio, skoro raz już uwolniliśmy się w znacznej mierze (poza 

przepisami o zniesieniu współwłasności i dziale spadkowego gospodarstwa rolnego) od 

opresyjnego systemu szczególnych norm rolnych ograniczających przeniesienie własności, 

zniesienie współwłasności i dziedziczenie gospodarstw rolnych, to nie ma potrzeby na nowo 

powracać do tej starej niewoli. Przepisy rolne k.c. nie zdały egzaminu w praktyce polskiej. Były 

ciałem obcym na gruncie polskim. Były masowo obchodzone i nie stosowano się do nich (np. 

nieformalne, faktyczne działy spadku, zniesienia współwłasności, podziały gospodarstw 

rolnych), co prowadziło do destabilizacji stanu prawnego (w pewnym stopniu uregulowanego 

przez ustawę uwłaszczeniowa z 26 X 1971 r.). Przynosiły one więcej szkód niż pożytku. Były 

to w istocie – jak słusznie zauważył A. Stelmachowski – przepisy o charakterze 

administracyjnym zawarte w kodeksie cywilnym. Czas od nich się uwolnić (skreślając jeszcze 

obowiązujące przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego i zniesieniu współwłasności 

nieruchomości rolnej). Konieczność uchylenia szczególnych przepisów rolnych k.c. została 

przeze mnie szczegółowo uzasadniona, nie ma potrzeby do tego wracać, odsyłam do uwag 

uprzednich.  

Rolnictwo należy poddać działaniu środków cywilnych i ekonomicznych. Drogą do 

tego jest likwidacja szczególnych przepisów rolnych k.c. I przywrócenie cywilnego i 

ekonomicznego charakteru agrarystyce. 

Likwidacja gospodarstw chłopskich doprowadzi do bezrobocia na wsi. Jest to zatem nie 

tylko problem prawny, ale i społeczny, ekonomiczny. Miasto nie jest w stanie wchłonąć 

ludności wiejskiej pozbawionej warsztatów pracy (gospodarstw rolnych), bo samo cierpi na 

bezrobocie i brak mieszkań. Z kolei mówienie o usługach agroturystycznych (np. rzemiosło, 

usługi, turystyka) na wsi, przy likwidacji gospodarstw chłopskich, jest czystą fikcją 

propagandową, która nie ma oparcia w realiach społeczno-ekonomicznych. Słowem likwidacja 

gospodarstw chłopskich, według postulatów A. Lichorowicza, doprowadzi do kryzysu na wsi i 
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w mieście. Nie tylko że kolejne miliony chłopów wylądują na bruku bez perspektyw 

polepszenia swego losu i losu swych dzieci, ale też w kraju (na wsi i w mieście) powstanie 

klęska głodu. Obecnie rolnictwo jest dotowane przez samych rolników, którzy sami dopłacają 

do swoich produktów rolnych, zbywając je w sposób, który nie jest uzasadniony rachunkiem 

ekonomicznym. Jeśli upadnie wieś, to i upadnie miasto. Wszak miasto żyje z tego, co 

wyprodukuje wieś (rolnictwo). Z kolei za produkty rolne z zagranicy trzeba będzie zapłacić, a 

państwa i ludności nie stać na zakup żywności za granicą. Jest to zatem polityka destrukcyjna 

(samozniszczająca) i wprost absurdalna. 

Osoby głoszące takie szkodliwe społecznie, moralnie, prawnie, gospodarczo, 

ekonomicznie, finansowo poglądy, powinny być pociągnięte do odpowiedzialności prawnej: 

karnej, dyscyplinarnej, cywilnej, administracyjnej, służbowej, wydalane na stałe z kraju, 

pozbawiane tytułów i stopni naukowych, wyłączone z prowadzenia zawodu nauczyciela 

akademickiego i prawnika. Takie poglądy snuto w komunizmie, z powszechnie znanymi 

skutkami prawnymi, np. śmierci z głodu milionów chłopów na Ukrainie w latach 30. XX wieku. 

Powtórzę to, co już częściowo powiedziałem. Nielogiczny jest ustawodawca. Bo z 

jednej strony jest jasne, że gospodarstwem rolnym uzasadnionym w sensie ekonomicznym jest 

gospodarstwo o obszarze od 50 do 150 ha. Czyli chodzi o gospodarstwa rolne duże. Kryterium 

temu odpowiadały PGR-y. Ustawodawca doprowadził do ich likwidacji bez przejęcia ich przez 

następców prawnych (dewastacja majątku narodowego). A z drugiej strony chce   ustawodawca 

tworzyć duże gospodarstwa rolne. To pytam się, po co likwidował istniejące duże gospodarstwa 

rolne (PGR, rolnicze spółdzielnie produkcyjne). Przecież można je było np. przekształcić w 

spółki prawa handlowego (jednoosobowe Skarbu Państwa). Jeżeli tak będziemy prowadzić 

politykę rolną, pełną wewnętrznych logicznych sprzeczności, to donikąd nie dojdziemy, nie 

zrealizujemy żadnych celów (stworzenie gospodarstw rolnych uzasadnionych ekonomicznie). 

Nie trzeba dodawać, że struktura agrarna Ziem Zachodnich i Północnych do tego w pełni się 

nadawała. Zniszczono to, co istniało, nie tworząc w zamian nic nowego. Jednocześnie jest to 

problem nie tylko ekonomiczny (likwidacja dużych gospodarstw rolnych), lecz także społeczny 

(wysokie bezrobocie na terenach popegeerowskich i bieda, jaka tam panuje oraz frustracja 

społeczna tam istniejąca). W reformach ekonomicznych należy brać pod uwagę aspekty 

społeczne i psychologiczne. Wszystkie one (ekonomiczne, społeczne, psychologiczne) zostały 

tu złamane. Likwidacja dużych PGR nie leżała w interesie narodowym Polski (ziemia ta będzie 

obecnie przedmiotem wykupu przez cudzoziemców – ukrytego i jawnego). Utrata ziemi przez 

Polaków prowadzi do samounicestwienia Polski i ogromnych problemów ekonomicznych, 

społecznych, psychologicznych. Naród bez ziemi traci swą suwerenność (podmiotowość 
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prawną). Planowane nie przemyślane reformy rolne wprost wiodą do utraty suwerenności, 

bezrobocia, chaosu, głodu, z czego ich autorzy nie zawsze zdają sobie chyba sprawę. 

Nielogiczny – wewnętrznie sprzeczny system prawny. Po zniszczeniu polskiego przemysłu, 

polskich banków, planuje się zniszczenie polskiego rolnictwa i odebranie własności domów i 

mieszkań Polakom (czemu ma służyć m.in. planowany podatek katastralny). Prowadzi to do 

samozagłady Polski, jej zniszczenia. 

 Jak ogólnopolska wieść gminna niesie 66-90% gospodarstw rolnych ma ulec likwidacji. 

Wpisuje się w ten kontekst wypowiedź A. Lichorowicza. Jest to element globalizacji, nowego 

totalitaryzmu,  który pojawił się na horyzoncie dziejów. Jest to w istocie polityka 

neokolonializmu, której ostatnio łupem w latach dziewięćdziesiątych i następnych padły 

europejskie państwa socjalistyczne, w tym Polska i Słowianie. 

 Planowane wprowadzenie rejestru gospodarstw rodzinnych, planu ich organizacji, 

księgowości w gospodarstwach rolnych itd. nie jest uzasadnione. Da to pracę tylko 

ekonomistom, prawnikom, pracownikom administracji, a nie będzie korzystne dla chłopów. 

Narazi tylko chłopów na dodatkowe koszty i oznacza brak realizmu stosunków społeczno-

ekonomicznych w Polsce. Jest planem wziętym z księżyca. Zaiste są to księżycowe plany. Nie 

jest zgodne z indywidualizmem polskiego chłopa. Będą obcą naroślą biurokratyczno-

administracyjną na żywej tkance gospodarstw rolnych chłopskich. Na pewno przez nich nie 

zostaną przyjęte (nie są oni do tego przygotowani). Zresztą wprowadzenie tej szczególnej 

dokumentacji i rejestracji dla małych gospodarstw chłopskich jest bezcelowe. Nadto poważna 

część gospodarstw rolnych, może nawet większość leży odłogiem, na co i komu potrzebna w 

takiej sytuacji księgowość. 

 Wprowadzenie gospodarstw rolnych rodzinnych – takich jak to planują niektórzy 

autorzy i niektóre projekty ustaw – jest bezsensowne. Prowadzi ono do istnienia dwóch 

kategorii gospodarstw rolnych – rodzinnych (uprzywilejowanych) i małych (nie korzystających 

z przywilejów). Prowadzi to do dyskryminacji gospodarstw chłopskich. Do ich likwidacji w 

pewnej perspektywie czasowej w drodze instrumentów ekonomicznych i administracyjnych. 

Małe gospodarstwa rolne nie wytrzymują konkurencji na rynku. Produkcja rolna już w chwili 

obecnej jest nieopłacalna ekonomicznie, wskutek wadliwej polityki ekonomicznej, społecznej, 

prawnej, a stanie się zupełnie nieopłacalna, zwłaszcza dla małych gospodarstw rolnych, w tym 

w zetknięciu z zachodnioeuropejskim rolnictwem dotowanym ekonomicznie. Produkcja rolna 

musi być opłacalna. Musi ona kalkulować się ekonomicznie. Tymczasem tak nie jest ani w 

przypadku małych, ani dużych gospodarstw rolnych. Dotyczy to zresztą całej gospodarki 

Polski. Byłoby to też sprzeczne z konstytucją. 
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 Nie jest w polskim ustawodawstwie potrzebna specjalna ustawa o rodzinnym 

gospodarstwie rolnym. Prowadziłaby ona do zróżnicowania gospodarstw rolnych na duże i 

małe, wprowadzając nierówność prawną, ekonomiczną, byłaby sprzeczna także z ochroną 

prawa własności i prawa dziedziczenia. Naruszałaby istotę prawa własności i wolności. W 

istocie prowadziłaby do wywłaszczenia chłopów z ziemi. Byłaby sprzeczna z zasadą 

demokratycznego państwa prawnego oraz sprawiedliwości społecznej. Naruszałaby zasadę 

wolności człowieka i wolności działalności gospodarczej. Ustawa taka byłaby sprzeczna z 

pojęciem gospodarstwa rolnego rodzinnego (art. 23). W istocie zatem projekt takie ustawy  o 

rodzinnym gospodarstwie rolnym byłby sprzeczny z konstytucją (np. art. 2, 20, 21, 22, 23, 31, 

32, 64). U swych źródeł ustawa taka byłaby dotknięta wadami prawnymi. Jako z gruntu 

niekonstytucyjna, niezgodna z zasadami prawa i ekonomii nie powinna być przyjęta. 

Opowiadam się przeciwko wydaniu specjalnej ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym. 

 W tym zakresie w pełni wystarcza norma art. 23 konstytucji, która jest samowykonalna, 

sama podlega bezpośredniemu stosowaniu (art. 23, 8 ust. 2 konstytucji). Gospodarstwo rolne 

rodzinnym jest gospodarstwo oparte w zasadzie na osobistej pracy rolnika i członków jego 

rodziny. Gospodarstwa rolne kilkusethektarowe (powyżej 200 ha) nie są gospodarstwami 

rodzinnymi. [Obecnie od 16 VII 2003 r. obowiązuje ustawa z 11 IV 2003 r. o kształtowaniu 

ustroju rolnego - norma maksymalna wynosi 300 ha użytków rolnych (lub 500 ha poprzednio) 

– por. część III]. 

 Zresztą postulat A. Lichorowicza, aby zlikwidować małe gospodarstwa rolne i 

wprowadzić duże, jest sprzeczny sam w sobie. Autor pisze, że przeciętne gospodarstwo rolne 

w Polsce ma 7 ha, zaś w Europie Zachodniej 17 ha. Nie są to zatem tak istotne różnice, aby 

likwidować gospodarstwa rolne chłopskie w Polsce, a wprowadzać duże gospodarstwa rolne 

(w istocie przedsiębiorstwa rolne). Zresztą, jak pisze A. Lichorowicz, struktura agrarna w 

Europie Zachodniej też nie jest jednolita. Drobna struktura agrarna, podobna do Polski, jak 

pisze ten autor, jest np. w Grecji, Włoszech, Portugalii. Dlaczego w Polsce miałoby być inaczej 

(odmiennie). 

 Projekty gospodarstwa rolnego rodzinnego, np. A. Lichorowicza, są oparte na ideologii 

i polityce, a nie prawie. Jest to tym bardziej groźne, że na poglądach A. Lichorowicza oparł 

swe orzeczenie TK w tej sprawie. Dokonuje on wykładni art. 23 i 22 konstytucji, opierając się 

na jego poglądach, kierując się przesłankami z zakresu ideologii, polityki, a nie prawa. M.in. 

znalazło to wyraz w akceptacji przez TK poglądów tego autora na dział spadku (ograniczenia 

lub nawet zakaz podziału gospodarstw rolnych, dopuszczalność obniżenia spłat itd.). TK jest 

od wykładni prawa, a nie od jego tworzenia (projektowania). Art. 23 i 22 konstytucji nie dają 
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podstaw prawnych do wyciągnięcia takich wniosków. Z konstytucji, w tym z art. 23 i 22 płyną 

całkiem odmienne wnioski. 

 Problem gospodarstwa rolnego rodzinnego jest problemem, który bezpośrednio nie 

wiąże się z orzeczeniem TK i nie jest też analizowany w tej pracy. 

 Reasumując, rolnictwo należy poddać działaniu środków cywilnych i ekonomicznych. 

Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 50 do 

150 ha. 

 

 

12. Gospodarstwo rolne – podstawowa kategoria prawa rolnego 

 

Podstawową kategorią prawa rolnego jest gospodarstwo rolne. 

 

 

13. Gospodarstwo rolne nie jest odrębnym spadkiem 

 

Jak była o tym mowa uprzednio (rozdz. I § 3), gospodarstwo rolne do 13 II 2001 r. 

według mnie było odrębnym spadkiem. Jeżeli w skład masy spadkowej wchodziło 

gospodarstwo rolne, to były dwa spadki (gospodarstwo rolne, pozostały majątek), a nie jeden 

spadek. Nie było potrzeby ani podstaw prawnych do konstruowania nad gospodarstwem 

rolnym, pozostałym majątkiem – spadku. Gdy w skład spadku wchodził także wkład gruntowy 

w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową lub siedliskową, był to 

odrębny spadek (trzy odrębne spadki: gospodarstwo rolne, wkład gruntowy w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej, pozostały majątek). 

 Tak według mnie było na pewno na tle wersji k.c. z 1964 r. i noweli z 1971 i 1982 roku. 

Według mnie tak samo było na tle noweli do k.c. z 1990 r. (do 13 II 2001 r.), aczkolwiek tu 

mogły się jawić wątpliwości w przypadku dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych. 

Było tak dlatego, że dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych podlegało zasadom 

ogólnym (art. 959-967 k.c.), a nie szczególnym (uchylono art. 1065 k.c.). Konsekwentnie do 

tego ustawodawca nie przewidywał odrębnego punktu w sentencji postanowienia o 
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stwierdzeniu nabycia spadku, w skład którego wchodziło gospodarstwo rolne dziedziczone na 

podstawie testamentu. Taki odrębny punkt w sentencji tegoż postanowienia był przewidziany 

w przypadku dziedziczenia ustawowego (art. 1066 k.c., art. 677 § 2, 3 k.p.c.). Niemniej i 

według mnie, jak była o tym mowa, na tle noweli do k.c. z 1990 r. (do 13 II 2001 r.) osoba 

dochodząca do całego gospodarstwa rolnego lub jego ułamkowej części na podstawie 

testamentu miała status spadkobiercy, a nie zapisobiercy. 

 Natomiast jak była o tym mowa, w literaturze przyjmowano, że mamy do czynienia z 

jednym spadkiem, gospodarstwo rolne jest tylko wyodrębnioną masą majątkową w ramach 

jednego spadku, nie było ono traktowane jako odrębny spadek. Był jeden spadek, w ramach 

którego były dwie wyodrębnione masy majątkowe: gospodarstwo rolne, pozostały majątek. 

Gdy w skład spadku wchodził wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z 

działką przyzagrodową lub siedliskową, nie stanowił on trzeciego spadku, lecz trzecią, 

wyodrębnioną w ramach jednego spadku, masę majątkową. Tak było na pewno według 

literatury w wersji k.c. z 1964 r. oraz w nowelach z 1971 i 1982 roku. Niejasne było to na tle 

noweli do k.c. z 1990 r. (do 13 II 2001 r.). Według mnie i wtedy gospodarstwo rolne stanowiło 

odrębną masę majątkową, do której spadkodawca mógł powołać spadkobiercę gospodarstwa 

rolnego (do całego gospodarstwa rolnego lub jego ułamkowej części). Osoba taka miała status 

spadkobiercy gospodarstwa rolnego, a nie zapisobiercy spadku56
. Niektórzy jednak – jak się 

wydaje – byli odmiennego zdania, że osoba taka ma status zapisobiercy spadku (por. jednak 

art. 961 k.c.), a nie spadkobiercy, czyli wyłączali dopuszczalność powołania przez 

spadkodawcę w testamencie spadkobiercy gospodarstwa rolnego. Pogląd ten według mnie nie 

był zasadny. Często w literaturze nie zdawano sobie sprawy z tej dystynkcji prawnej (na tle 

noweli do k.c. z 1990 r. do 13 II 2001 r.). 

 Po wydaniu orzeczenia TK uchylającego szczególne przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych z dniem 14 II 2001 r., trzeba przyjąć, że gospodarstwo rolne 

nie jest odrębnym spadkiem (przy mojej tezie) czy odrębną masą majątkową w ramach jednego 

spadku (przy tezie doktryny), lecz że jest to jeden spadek, bez rozróżniania w nim mas 

majątkowych gospodarstwa rolnego, wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

wraz z działką przyzagrodową lub siedliskową, pozostałego majątku. Zachowano zasadę 

jedności spadku. Konsekwentnie do tego co do spadków otwartych od 14 II 2001 r. nie 

wyodrębnia się w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku odrębnych części – 

o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego, wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni 

produkcyjnej, pozostałego majątku. Gospodarstwo rolne stanowi jeden spadek (jedną jednolitą 

                                                           
56 Tak też J. St. Piątowski, Prawo spadkowe, 2002, s. 125, 126. 
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masę majątkową). Tak jest przy powołaniu do spadku z ustawy lub z testamentu oraz tak jest 

w okresie między powołaniem do spadku a działem spadku. Natomiast nadal gospodarstwo 

rolne jest odrębną masą majątkową w dziale spadku (utrzymano przepisy o dziale spadkowego  

gospodarstwa rolnego w orzeczeniu TK). Niemniej moim zdaniem nie przemawia to za 

traktowaniem gospodarstwa rolnego jako odrębnego spadku lub odrębnej masy majątkowej w 

ramach jednego spadku. Podkreślam jeszcze raz, gospodarstwo rolne jest odrębną masą 

majątkową tylko w dziale spadku (obok pozostałego majątku). Ustawodawca powinien uchylić 

szczególne przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego. W ten sposób ustawodawca 

do końca (czyli także w dziale spadku) zrealizowałby zasadę jedności spadku (spadku jako 

jednolitej masy majątkowej). Istnienie szczególnych przepisów o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego zakłóca tę zasadę na etapie działu spadku. W dalszym ciągu – przy tezie 

TK – w dziale spadku trzeba wyodrębniać gospodarstwo rolne i pozostały majątek, gdyż 

podlegają one odrębnym zasadom działu spadku. Ustawodawca, a nade wszystko TK 

utrzymujący nadal przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (w uzasadnieniu 

orzeczenia), nie jest tu logiczny i konsekwentny  do końca. Prowadzi to bowiem do różnych 

wątpliwości interpretacyjnych, które na tle istnienia dwóch mas majątkowych w dziale spadku 

– gospodarstwa rolnego, pozostałego majątku – mogą powstawać (przy tezie TK). Jeżeli w 

skład spadku wchodzi także wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z 

działką przyzagrodową i siedliskową, to również nie jest on po 13 II 2001 r. odrębnym 

spadkiem ani odrębną masą majątkową podlegającą odrębnym zasadom dziedziczenia 

(zarówno w chwili powołania do spadku z ustawy lub z testamentu, jak i w okresie między 

otwarciem spadku a działem spadku). Natomiast przy tezie TK – utrzymującego w mocy 

szczególne przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego – wydaje się, że wkład 

gruntowy, podobnie jak gospodarstwo rolne, stanowi odrębną masę majątkową podlegającą 

szczególnym zasadom działu spadku obok gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku (trzy 

odrębne masy majątkowe w dziale spadku – gospodarstwo rolne, wkład gruntowy w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową, pozostały majątek).  TK 

utrzymał bowiem w mocy art. 1086 k.c. 

 Jak powiedziałem, osobiście jestem zdania zarówno na tle prawa pozytywnego 

(niezgodność przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego z konstytucją), jak i prawa 

moralnego (słusznego), że przepisy k.c. o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (oraz o 

dziale wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej) nie mogą być stosowane (nie 

obowiązują),  a zatem są – według mnie (lecz nie TK) – jednolite (takie same)  zasady działu 

spadku (zarówno co do gospodarstwa rolnego, jak też pozostałego majątku oraz wkładu 
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gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, po prostu tych trzech mas majątkowych przy 

mojej tezie nie wyodrębnia się w dziale spadku dokonanym po 13 II 2001 r. – pełna zasada 

jedności spadku także w dziale spadku, jednolite zasady działu całego spadku). Pozwala to 

także uniknąć pewnych wątpliwości interpretacyjnych, które powstają przy odmiennej tezie 

(TK). Jednolite zasady działu spadku, czyli wyraźne uchylenie szczególnych przepisów o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego, powinien wprowadzić także ustawodawca, aby nie było 

wątpliwości prawnych (interpretacyjnych), jakie powstają na tle obecnego stanu prawnego. 

Konstrukcje spadkowe osiągnęłyby pewną czystość, jasność, klarowność (zakłóca to 

orzeczenie TK pozostawiające w mocy przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego, 

aczkolwiek TK w tej sprawie w zasadzie w sentencji tego orzeczenia nie wypowiedział się 

wprost, lecz wniosek taki płynie z jego  uzasadnienia). Zasada jedności spadku powinna 

skutkować także jednolitymi zasadami działu spadku. 

 Reasumując, gospodarstwo rolne nie jest po 13 II 2001 r. odrębnym spadkiem (czy też 

odrębną masą majątkową poddaną odrębnym zasadom dziedziczenia – powołania do spadku). 

Spory doktrynalne co do tego, czy gospodarstwo rolne jest odrębnym spadkiem czy nie, 

przestały być aktualne po 13 II 2001 r. 

 

 

14. Wznowienie postępowania (art. 190 ust. 4 konstytucji) – art. 1063 k.c. (1964, 

1971)57 

 

Zgodnie z art. 190 ust. 4 konstytucji „orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o 

niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na 

podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja 

administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, stanowi podstawę do wznowienia 

postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach właściwych dla danego postępowania”. 

Jak była o tym mowa (pkt 10),  orzeczenie TK  nie ma w zasadzie mocy wstecznej. 

Działa ono na przyszłość (pro futuro) od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. 14 II 

                                                           
57 Por. np. J. Boć (red.), tenże, s. 292-295; W. Skrzydło, tamże, s. 258-261; B. Banaszak, tamże, s. 115-117; R. 
Sztyk, tamże, s. 49; post. TK z 21 III 2000 r. K 4/99, OTK ZU 2000, z. 2, poz. 65 (gł. s. 291, 292); orz. TK z 31 I 2001 
r., tamże, s. 58, 70-72; Z. Truszkiewicz, tamże, s. 193-197. 
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2001 r. Zachowane zostały zatem w mocy przepisy rolne dotyczące dziedziczenia ustawowego 

(testamentowego) gospodarstw rolnych wydane przed 14 II 2001 roku. Orzeczenia o 

stwierdzeniu nabycia spadku, o dziale spadku i inne orzeczenia prawnospadkowe (np. o 

wykonaniu zapisu, zachowku) wydane przed 14 II 2001 r. zachowały zatem moc prawną. 

Jedyny wyjątek ustawodawca uczynił w przypadku art. 1063 k.c. (1964, 1971), który uznał za 

niezgodny z konstytucją. Zgodny z konstytucją jest art. 1063 k.c. w ujęciu noweli z 1982 i 1990 

r. (do 13 II 2001 r.), po upływie tej daty przepis art. 1063 został bowiem w istocie uchylony 

(brak elementów nacjonalizacyjnych w ujęciu art. 1063 z lat 1982, 1990). 

Pewne szczególne skutki prawne wydania art. 1063 k.c. zostały uchylone już 

poprzednio przez art. 15 noweli do k.c. z 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321), ale nie 

wszystkie. Art. 15 stanowił, co następuje: 

„Art. 15. 1. Samoistny posiadacz nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa 

rolnego, które przed dniem 6 kwietnia 1982 r. odziedziczył z ustawy Skarb Państwa po osobie 

będącej spadkodawcą tego posiadacza, może żądać, aby Skarb Państwa przeniósł na niego 

własność tej nieruchomości. 

2. Przeniesienie własności stosownie do ust. 1 następuje nieodpłatnie, jednakże Skarb 

Państwa może żądać od nabywcy zwrotu wydatków, jakie poniósł na pokrycie długów 

związanych z gospodarstwem rolnym. Z chwilą przeniesienia własności na nabywcę 

przechodzą prawa i obowiązki należące do spadku, związane z gospodarstwem rolnym.  

3. W wypadku gdy nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, które 

Skarb Państwa odziedziczył z ustawy po spadkodawcy przed dniem 6 kwietnia 1982 r., znajduje 

się we władaniu Skarbu Państwa, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do spadkobierców tego 

spadkodawcy lub ich zstępnych, jeżeli w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiadają 

warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 lub 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym 

niniejszą, z tym że Skarb Państwa może żądać od  nabywcy zwrotu nakładów koniecznych nie 

mających pokrycia w korzyściach, które uzyskał z nieruchomości oraz żądać innych nakładów, 

które zwiększają wartość nieruchomości w chwili przeniesienia własności. 

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania w razie wniesienia przez Skarb Państwa na 

nieruchomości budynku lub innego urządzenia o wartości przewyższającej wartość 

nieruchomości. W wypadku takim spadkobiercy mogą  żądać do Skarbu Państwa 

odszkodowania ustalonego jak w wypadku wywłaszczenia nieruchomości. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy Skarb Państwa przed 

dniem 6 kwietnia 1982 r. odziedziczył z ustawy udział w gospodarstwie rolnym. 
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Orzeczenia sądowe wydane na podstawie art. 1063 k.c. (1964, 1971) podlegają 

wznowieniu postępowania. Jak się wydaje, w przypadku postanowienia o stwierdzeniu nabycia 

spadku (art. 1063 k.c.) orzeczenia te podlegają uchyleniu lub zmianie stosownie do art. 679 

k.p.c. (stosowanego odpowiednio). Taki wniosek zdaje się płynąć z wykładni art. 190 ust. 4 

konstytucji oraz art. 524, 679 k.p.c. Uznanie art. 1063 k.c. za niekonstytucyjny (1964, 1971) 

nie powoduje utraty mocy prawnej orzeczeń wydanych na podstawie tego przepisu (np. o 

stwierdzeniu nabycia spadku). Orzeczenie TK jest tylko podstawą do wznowienia 

postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych 

w przepisach właściwych dla danego postępowania. Zatem orzeczenia te nie tracą mocy ex 

lege, lecz potrzebne jest ich uchylenie lub zmiana w trybie wyżej przewidzianych postępowań 

o wznowienie postępowania, o uchylenie orzeczenia lub innego rozstrzygnięcia. Natomiast 

przepis art. 1063 k.c. utracił moc prawną (obowiązującą) na podstawie art. 190 ust. 3 

konstytucji. Jest dyskusyjne, czy termin roczny do złożenia wniosku o uchylenie lub zmianę 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez osobę, która była uczestnikiem 

postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c.), dotyczy także uchylenia 

lub zmiany orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego w trybie art. 1063 k.c. (1964, 

1971). Treść art. 190 ust. 4 in fine konstytucji nie jest tu w pełni jasna. Wydaje się, że nie stosuje 

się tu ograniczenia rocznego, o którym mowa w art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c. W przeciwnym bowiem 

wypadku wniosek taki o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku powinien być 

złożony w ciągu roku od 14 II 2001 r., czyli do 14 II 2002 r., co nie wydaje się adekwatne do 

tej sytuacji i sensowne.  

Nie jest jasne, z jaką chwilą stracił moc prawną art. 1063 k.c., czy od dnia 14 II 2001 r. 

(ex nunc), czy ex tunc (z  mocą wsteczną od dnia otwarcia spadku). Wydaje się, że art. 1063 

k.c. stracił moc prawną z mocą wsteczną od chwili otwarcia spadku (1964, 1971), a ściślej od 

chwili jego wydania (1964, 1971). Utrata mocy obowiązującej przepisów prawnych 

uchylonych przez TK nastąpiła od daty ogłoszenia wyroku TK, czyli 14 II 2001 r., z wyjątkiem 

– jak się wydaje art. 1063 k.c. – który utracił moc prawną z mocą wsteczną od chwili otwarcia 

spadku (ściślej: od chwili jego wydania, 1964, 1971). Jeszcze raz podkreślam, przepis prawny 

art. 1063 k.c. stracił moc prawną ex lege, natomiast orzeczenia wydane na podstawie tego 

przepisu art. 1063 k.c. nie utraciły mocy prawnej ex lege, lecz orzeczenie TK stanowi tylko 

podstawę do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na 

zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania (np. 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane na podstawie art. 1063 k.c. nie traci 

mocy prawnej ex lege, lecz potrzebne jest dopiero jego uchylenie lub zmiana na wniosek 
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złożony przez zainteresowaną osobę). Osoba taka może złożyć taki wniosek, lecz nie ma 

obowiązku prawnego jego złożenia i zmiany orzeczenia sądowego. Jest to pozostawione jej 

uznaniu (osobie trwale niezdolnej do pracy lub jej spadkobiercom). 

 

 

15. Wnioski  

 

I. Najpierw wnioski, jakie trzeba wyprowadzić, stojąc na gruncie orzeczenia TK 

(stanowisko TK). 

Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej (art. 1059-1062, 1064, 1087) zostały utrzymane w mocy co 

do spadków otwartych przed wejściem w życie orzeczenia TK (14 II 2001 r.). Przepis art. 1063 

k.c. (w wersji z lat 1982 i 1990) został utrzymany w mocy (jako zgodny z konstytucją). 

Przepis art. 1063 k.c. (w wersji z lat 1964, 1971) został uznany za sprzeczny z 

konstytucją. 

Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych i wkładów gruntowych w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej (art. 1059-1064, 1087) zostały uchylone na przyszłość, od 

dnia wejścia w życie orzeczenia TK, tj. 14 II 2001 r., jako niekonstytucyjne. 

Przepisy art. 1058, 1066, 1079, 1081, 1082, 1086 uznano za zgodne z konstytucją. 

Nie był przedmiotem rozstrzygnięcia w sentencji orzeczenia TK problem działu spadku 

(art. 1070, 213-218 k.c.) oraz zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 

k.c.) i zapisu (art. 1067 k.c.). 

Orzeczenie TK nie dotyczy dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.). Z wykładni 

orzeczenia należy pośrednio wyprowadzić wniosek, że w tym zakresie obowiązują zasady 

dotychczasowe zawarte w stosownych przepisach (noweli do k.c. z 1971 r., 1982 r.). 

Wprowadzenie w przyszłości unormowań szczególnych w zakresie dziedziczenia 

gospodarstw rolnych (ustawowego, testamentowego) byłoby sprzeczne z konstytucją 

(podobnie jak uznano za takie aktualne przepisy o dziedziczeniu). 

W uzasadnieniu orzeczenia TK, bez związku ze sprawą (brak pytania prawnego),  TK 

uznał przepisy rolne o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213 
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k.c.) oraz przepisy o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c.) za 

zgodne z konstytucją. Nie jest jasne, czy TK chodzi o aktualnie obowiązujące przepisy prawne 

w tym zakresie czy o planowane, projektowane (nie bardzo wiadomo według jakich kryteriów) 

przepisy prawne w tym zakresie. Według mnie także one są niezgodne z konstytucją (brak 

stanowiska prawnego TK, bo brak pytania prawnego w tym punkcie, ale ubocznie, na 

marginesie na ten temat TK się wypowiada). TK zdaje się uznawać za zgodne z konstytucją 

także wprowadzenie szczególnych przepisów o obrocie rolnym na przyszłość [przeniesienie 

prawa własności (?), zniesienie współwłasności, dział spadku]. Jest to według mnie pogląd 

nietrafny. Nie byłyby one zgodne z konstytucją, z podobnych przyczyn jak niezgodne z nią są 

przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. 

Krótko mówiąc, TK uchylił na przyszłość (od dnia wejścia w życie orzeczenia TK, tj. 

14 II 2001 r.) przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych oraz wkładów 

gruntowych w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (art. 1059-1064, 1087 k.c.). Natomiast TK 

zachował w mocy przepisy rolne o dziedziczeniu ustawowym co do spadków otwartych przed 

dniem wejścia w życie orzeczenia TK (tj. 14 II 2001 r.), z wyjątkiem art. 1063 k.c. w brzmieniu 

ustalonym przez k.c. w 1964 r. i nowelę z 1971 r., który został uznany za niezgodny z 

konstytucją (zgodny z konstytucją jest art. 1063 w brzmieniu ustalonym przez nowelę do k.c. z 

1982 i 1990 r.). 

II. Teraz przedstawiam wnioski moje, które płyną z mojego stanowiska zajętego w tej 

sprawie. 

Według mnie niezgodne z konstytucją są wszystkie przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym (art. 1059-1064, 1087 – 1971, 1982, 1990), testamentowym (art. 1065 – 1971, 

1982), zapisie rolnym (art. 1067 – 1971, 1982, 1990), dziale spadkowego gospodarstwa rolnego 

(art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c. – 1990), związane z działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 

1082 – 1990), o zniesieniu współwłasności (art. 213-218 – 1990) na gruncie prawa 

pozytywnego, jako takie mogą być nie stosowane (art. 8 ust. 2 konstytucji). Wymienione 

przepisy rolne są sprzeczne z prawem moralnym (słusznym), jako takie nie obowiązujące, na 

gruncie prawa moralnego. Przepisy te są nie stosowane (nie obowiązujące) z mocą wsteczną, 

chyba że nastąpił (przed 14 II 2001 r.) prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności, 

podział majątku wspólnego małżonków. 

III. Różnica stanowisk między mną a TK polega na tym, że według TK konstytucyjne 

są przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych przed 14 II 2001 r. (orzeczenie TK działa na 

przyszłość – z jednym wyjątkiem art. 1063 – 1964, 1971). Według mnie niezgodne z 
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konstytucją i prawem moralnym są przepisy o dziedziczeniu ustawowym, testamentowym i 

zapisie rolnym także w okresie przed 14 II 2001 r., czyli datą wejścia w życie orzeczenia TK, 

chyba że nastąpił prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej, 

podział majątku wspólnego, wykonanie zapisu. 

IV. Aprobując uchylenie art. 1059-1064, 1087 na przyszłość, krytykuję nieuchylenie 

przepisów o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym oraz o zapisie rolnym z mocą 

wsteczną (chyba że przed 14 II 2001 r. nastąpił prawomocny dział spadku, wykonanie zapisu). 

V. Krytykuję utrzymanie w mocy przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego i zniesieniu współwłasności oraz zapisie rolnym przez TK (w uzasadnieniu orzeczenia 

TK). Także te przepisy według mnie są niekonstytucyjne (art. 1070 w zw. z art. 213-218, 1066, 

1079, 1081, 1082, 213-218, 1067). 

VI. W ujęciu TK (przy jego stanowisku) nadal obowiązują art. 1058, 1066, 1067, 1070 

(213-218), 1079, 1081, 1082, 213-218. 

Według mnie (stanowisko moje) wszystkie przepisy rolne k.c. są niezgodne z 

konstytucją i prawem moralnym, a zatem nie mogą być stosowane (nie obowiązują) – art. 1058-

1087, 213-218 k.c. 

VII. Według TK niekonstytucyjne jest rozporządzenie Rady Ministrów z 12 XII 1990 

r. w sprawie warunków dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych w okresie od 14 II 

2001 roku. Natomiast to rozporządzenie rolne w okresie przed 14 II 2001, jak też poprzednio 

obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 28 XI 1964 r. w sprawie przenoszenia 

własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz 

dziedziczenia gospodarstw rolnych jest konstytucyjne (wniosek z wykładni orzeczenia). 

Przy mojej tezie także te dwa rozporządzenia rolne są niezgodne z konstytucją oraz 

prawem moralnym (podobnie jak przepisy kodeksu cywilnego). 

VIII. Aby uniknąć wątpliwości prawnych na przyszłość (odmienna wykładnia TK i np. 

w zasadzie moja) oraz celem wprowadzenia jednolitych zasad w zakresie dziedziczenia 

gospodarstw rolnych i przepisów rolnych k.c. należy (wyraźnie) uchylić wszystkie przepisy 

rolne k.c. (art. 1058-1087, 213-218) z mocą wsteczną, chyba że nastąpił prawomocny dział 

spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego małżonków, wykonanie zapisu. 

IX. Moc prawną ma tylko to, co TK stwierdził w sentencji orzeczenia, a nie w 

uzasadnieniu (TK w zasadzie nie badał konstytucyjności noweli do k.c. z 1982 r.). 
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X. Należy rolnictwo poddać działaniu środków cywilnych i ekonomicznych. 

Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 

50 do 150 ha. 
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Część II 

 

 

Komentarz do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 5 IX 2007 r. P 21/06 

dotyczącego dziedziczenia gospodarstw 

rolnych 
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Rozdział III 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 IX 2007 r.   

P 21/06  dotyczący dziedziczenia gospodarstw 

rolnych (pełny tekst) 

 

 

 

 

 

 

WYROK Trybunału Konstytucyjnego 

z dnia 5 września 2007 r.  

sygn. akt P 21/06  

 

(sentencja orzeczenia wraz z uzasadnieniem opublikowana w OTK ZU „A” 2007, nr 8, poz.  

96; sentencja wyroku opublikowana w Dz.U. z 2007 r., nr 170, poz. 1205) 

 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Jerzy Ciemniewski - przewodniczący  

Mirosław Granat 

Marek Kotlinowski 

Ewa Łętowska - sprawozdawca  

Jerzy Stępień,  



192 
 

protokolant: Krzysztof Zalecki, 
 

po rozpoznaniu, z udziałem Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 5 września 2007 r., 

pytania prawnego Sądu Okręgowego w Poznaniu:  

czy art. LV, art. LVI i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 2 

w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3, a także z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

orzeka: 

Art. LV, art. LVI i art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1990 r. 

Nr 55, poz. 321, z 1994 r. Nr 85, poz. 388 oraz z 2003 r. Nr 49, poz. 408) w zakresie, w jakim 

odnoszą się do spraw spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od 14 lutego 

2001 r., czyli od dnia ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 

r. (sygn. P. 4/99) w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, są niezgodne z art. 2 oraz 

z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej.  

Uzasadnienie: 

I 

1. Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział II Cywilny Odwoławczy (dalej: Sąd Okręgowy) 

postanowieniem z 19 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II Ca 512/05), przedstawił Trybunałowi 

Konstytucyjnemu pytanie prawne, czy art. LV, art. LVI, art. LVIII ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94, ze zm.; dalej: 

p.w.k.c.) są zgodne z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3, a także 

art. 2 Konstytucji.  

1.1. Pytanie prawne zostało sformułowane w związku z toczącym się postępowaniem 

sądowym dotyczącym spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, po zmarłej 9 

kwietnia 1954 r. Katarzynie T. Stan faktyczny i prawny tej sprawy jest następujący:  

Postanowieniem z 1 kwietnia 1957 r. (sygn. akt Ns 262/56) Sąd Powiatowy w Poznaniu, 

na podstawie dekretu z dnia 8 października 1946 r. – Prawo spadkowe (Dz. U. Nr 60, poz. 328, 

ze zm.; dalej: dekret z 1946 r.), stwierdził, że spadek po zmarłej z mocy ustawy dziedziczy jej 

siedmioro dzieci. Dekret z 1946 r. nie przewidywał osobnych, szczególnych zasad 

dziedziczenia gospodarstw rolnych.  
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W dniu 5 lipca 1963 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu 

podziału gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 28, poz. 168; dalej: ustawa o ograniczeniu podziału 

gospodarstw rolnych), której mocą uzależniono dziedziczenie gospodarstwa rolnego od 

szczegółowo określonych przesłanek. Osoba niespełniająca tych przesłanek nie dziedziczyła 

gospodarstwa rolnego, chociaż była powołana do spadku na podstawie przepisów ogólnych 

obowiązującego wówczas dekretu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 tej ustawy, jej przepisy uzyskały 

moc wsteczną i znajdują zastosowanie także do spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r.  

Rozwiązania przyjęte w ustawie ograniczającej podział gospodarstw rolnych zostały 

następnie włączone do kodeksu cywilnego. W zakresie przewidzianym w art. LV-LVIII 

p.w.k.c., unormowaniom o szczególnych zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych (art. 

1058-1088 kodeksu cywilnego) nadano moc wsteczną i objęto nimi spadki otwarte przed 

wejściem w życie kodeksu cywilnego.  

Zgodnie z art. LV § 1 p.w.k.c., do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do 

spadku otwartego przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy tego 

kodeksu, z uwzględnieniem art. LVI p.w.k.c. Jednocześnie art. LVIII p.w.k.c. stanowi, iż 

wydane przed 5 lipca 1963 r. postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, w którego skład 

wchodzi gospodarstwo rolne, traci moc w stosunku do tego gospodarstwa, chyba że 

spadkobierca zmarł przed tym dniem. W celu wywołania skutków związanych z takim 

stwierdzeniem, w stosunku do należącego do spadku gospodarstwa rolnego postanowienie to 

winno być uzupełnione przez wymienienie spadkobierców, którzy zachowali prawo 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego według przepisów art. LVI i art. LVII p.w.k.c. oraz ich 

udziałów w tym gospodarstwie.  

Co do spadku po Katarzynie T. wskazane wyżej przepisy odniosły ten skutek, że 

postanowienie Sądu Powiatowego w Poznaniu z 1 kwietnia 1957 r. (sygn. akt Ns 262/56), o 

stwierdzeniu praw do spadku, zachowało moc w stosunku do wszystkich składników 

majątkowych spadkodawczyni poza gospodarstwem rolnym, natomiast w zakresie 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego postanowienie to wymagało uzupełnienia przez 

stwierdzenie, którzy spośród spadkobierców ogólnych spełniają warunki do dziedziczenia tego 

gospodarstwa. Uzupełnienia tego dokonano dopiero w 2004 r. Wówczas nie obowiązywały już 

przepisy o szczególnych zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych. Ich derogacja była 

skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r., sygn. P. 4/99 (OTK ZU nr 

1/2001, poz. 5). Natomiast nadal obowiązywały (ponieważ pytania prawne w sprawie o sygn. 

P. 4/99 nie obejmowały ich zakresem zaskarżenia) przepisy p.w.k.c. zaskarżone w sprawie 

niniejszej, a więc przepisy przewidujące retroaktywność stosowania przepisów o szczególnych 

zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych wobec spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r.  
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Gospodarstwo wchodzące w skład spadku po Katarzynie T. spełniało kryteria określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1964 r. w sprawie przenoszenia 

własności nieruchomości rolnych, znoszenia współwłasności takich nieruchomości oraz 

dziedziczenia gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 304). Warunki, jakim winni odpowiadać 

spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia gospodarstwa rolnego określone zostały w art. LVI 

p.w.k.c. oraz w przepisach kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym mu ustawą z dnia 26 

października 1971 r. zmieniającą ustawę Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 27, poz. 252; dalej: nowela 

z 1971 r.). Nowelizacja ta nastąpiła z mocą wsteczną, w przeciwieństwie do późniejszych zmian 

kodeksu cywilnego z 1982 r. i 1990 r., które miały zastosowanie tylko do spadków otwartych 

po wejściu tych zmian w życie. Zgodnie z art. LVI § 1 i 2 p.w.k.c. prawo dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed 5 lipca 1963 r. zachowywać mieli 

spadkobiercy określeni w przepisach art. 1059-1062 k.c., z tą zmianą, że określone w tych 

przepisach warunki musieli spełniać nie w chwili otwarcia spadku, lecz w dniu 5 lipca 1963 r. 

i że przewidziane w tych przepisach oświadczenie o gotowości prowadzenia gospodarstwa 

zostało złożone przed 6 stycznia 1964 r.  

Spośród siedmiorga dzieci Katarzyny T. żyjących w chwili jej śmierci, warunki do 

dziedziczenia gospodarstwa należącego do spadku spełniło czworo z nich, co znalazło wyraz 

w postanowieniu uzupełniającym Sądu Rejonowego w Poznaniu z 30 września 2004 r. Apelację 

od powyższego rozstrzygnięcia złożył jeden z uczestników postępowania, kwestionując 

uprawnienie jednego ze spadkobierców do nabycia gospodarstwa rolnego.  

1.2. Powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (sprawa o sygn. P. 

4/99), Sąd Okręgowy stwierdził, że wskazane w pytaniu prawnym przepisy powinny być 

przedmiotem kontroli ich zgodności z Konstytucją. Przepisy wprowadzające kodeks cywilny 

przez cały czas obowiązują, nie zostały uchylone, zaś przepisy art. LV, art. LVI i art. LVIII 

p.w.k.c. stanowią podstawę prawną indywidualnych rozstrzygnięć, czego dowodem jest sprawa 

spadku po Katarzynie T. Jednocześnie dopuszczalne jest dokonanie oceny zgodności z obecnie 

obowiązującą Konstytucją przepisów, które stosownie do swej treści wywołały już 

przewidziany w nich skutek. Takie przepisy mogą bowiem również stanowić podstawę prawną 

orzeczeń sądowych, z racji reguł intertemporalnych.  

1.3. Przechodząc do oceny konstytucyjności przepisów objętych pytaniem prawnym, 

Sąd Okręgowy podniósł, co następuje: 

1.3.1. W myśl art. 64 ust. 1 Konstytucji każdy ma prawo do własności, innych praw 

majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność i inne prawa majątkowe oraz prawo 

dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej (art. 64 ust. 2 Konstytucji). 

Artykuł 64 ust. 1 Konstytucji stanowi podstawę publicznego prawa podmiotowego, którego 
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treścią jest gwarantowana konstytucyjnie wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz 

dysponowania nim. Dysponowanie mieniem obejmuje w szczególności zbywanie go w drodze 

dokonywania przez uprawnionego czynności inter vivos i mortis causa. 

Z kolei z art. 21 ust. 1 Konstytucji wynika, że ochrona własności i prawa dziedziczenia 

jest zasadą ustrojową państwa polskiego. Wywłaszczenie, a więc pozbawienie własności, jest 

dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym 

odszkodowaniem (art. 21 ust. 2 Konstytucji). Ograniczenie własności jest zaś dopuszczalne 

tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza to istoty prawa własności (art. 

64 ust. 3 Konstytucji).  

Z gwarancjami poszanowania własności i prawa dziedziczenia koreluje przepis art. 31 

ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym wszelkie ograniczenia w zakresie korzystania z 

konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, 

bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 

osób. Ograniczenia te nie mogą jednak naruszać istoty wolności i praw.  

Zestawienie art. 64 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 i 2 Konstytucji uzasadnia wniosek, że ochroną 

konstytucyjną objęte są również prawa osób, które uzyskały status spadkobiercy po śmierci 

określonej osoby. Innymi słowy, ochroną konstytucyjną objęte są prawa nabyte przez 

spadkobierców w drodze dziedziczenia.  

1.3.2. Zgodnie z ogólną zasadą, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z 

chwilą jego śmierci na spadkobierców (art. 922 § 1 k.c., a przed wejściem w życie kodeksu 

cywilnego – art. 32 w związku z art. 1 § 1 dekretu z 1946 r. i w związku z art. LI p.w.k.c.). W 

stanie faktycznym sprawy oznacza to, że własność należącego do Katarzyny T. gospodarstwa 

rolnego, wchodzącego w skład spadku po niej, z dniem 9 kwietnia 1954 r. stała się własnością 

jej dzieci, jako spadkobierców ustawowych, co następnie zostało potwierdzone w 

deklaratoryjnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym 1 kwietnia 1957 r. 

Inaczej mówiąc, od 9 kwietnia 1954 r. własność spadkowego gospodarstwa rolnego stanowiła 

wspólne prawo spadkobierców Katarzyny T.  

Przepisy art. LV, art. LVI i art. LVIII p.w.k.c., znajdujące zastosowanie w sprawie, 

stanowią natomiast podstawę prawną do weryfikacji powyższego prawa podmiotowego i do 

pozbawienia własności trzech – stosownie do rozstrzygnięć sądu pierwszej instancji – spośród 

siedmiu współwłaścicieli (spadkobierców).  

1.3.3. Wskazane w pytaniu prawnym przepisy zakładają zatem wzruszenie istniejących 

praw podmiotowych własności gospodarstw rolnych, praw nabytych w drodze dziedziczenia. 

Ingerencja jest najdotkliwsza z możliwych, ponieważ w stosunku do spadkobierców 
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(właścicieli, którzy odziedziczyli swe gospodarstwa przed 5 lipca 1963 r.), którzy nie spełniają 

kryteriów określonych w art. LVI p.w.k.c., powoduje swoistego rodzaju wywłaszczenie bez 

odszkodowania.  

Sąd Okręgowy zauważył, że wyodrębnienie z majątku spadkowego gospodarstwa 

rolnego już na etapie nabycia spadku prowadzi do nierównego traktowania pod względem 

majątkowym dwóch grup spadkobierców: uprawnionych do dziedziczenia gospodarstwa i 

nieuprawnionych do tego, a to dlatego, że brak mechanizmu wyrównywania korzyści 

majątkowych, a zwłaszcza płynących z dziedziczenia na podstawie zakwestionowanych 

przepisów.  

1.3.4. Na zakończenie Sąd Okręgowy stwierdził, że przepisy art. LV, art. LVI i art. 

LVIII p.w.k.c. są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ust. 3 

Konstytucji, a także są niezgodne z art. 2 Konstytucji, w myśl którego Rzeczpospolita Polska 

jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości 

społecznej. Do fundamentalnych elementów koncepcji państwa prawnego należy bowiem 

zasada ochrony bezpieczeństwa prawnego i zaufania do prawa, jak również wynikająca z tego 

zasada zakazująca nadawania prawu mocy wstecznej.  

Nabycie spadku podlega prawu obowiązującemu w chwili śmierci spadkodawcy, bez 

względu na to, kiedy dochodzi do wydania orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie 

spadku. Dokonanie w zakwestionowanych przepisach, już po otwarciu spadku, a nawet już po 

formalnym stwierdzeniu jego nabycia, zmiany stanu prawnego w zakresie określenia kręgu 

spadkobierców prowadzi wprost do naruszenia praw majątkowych nabytych przez osoby 

będące spadkobiercami zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie otwarcia spadku. 

Ochronę tych praw przewiduje nie tylko art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz art. 

31 ust. 3 Konstytucji, ale także art. 2, właśnie poprzez zasadę ochrony bezpieczeństwa 

prawnego i zaufania do prawa.  

2. Sejm, w piśmie swego Marszałka z 13 listopada 2006 r., zajął stanowisko, że przepisy 

art. LV, art. LVI i art. LVIII p.w.k.c. są niezgodne z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 

i 2 oraz z art. 31 ust. 3, a także z art. 2 Konstytucji.  

Marszałek Sejmu podniósł, że art. 64 ust. 1 Konstytucji, odczytywany w kontekście 

innych przepisów mówiących o dziedziczeniu (art. 64 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Konstytucji), stanowi 

podstawę publicznego prawa podmiotowego, którego treścią jest gwarantowana konstytucyjnie 

wolność nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim. Dysponowanie mieniem 

obejmuje w szczególności zbywanie go w drodze dokonywania przez uprawnionego czynności 

inter vivos i mortis causa. Wyliczenie w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji nie tylko własności, ale i 

innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia zmierza do podkreślenia szerokiego 
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zakresu gwarantowanego przez ten przepis prawa konstytucyjnego – przez wymienienie tych 

jego elementów, które zdaniem twórców Konstytucji zasługują na uwydatnienie. Oparte na tym 

przepisie konstytucyjne prawo podmiotowe należy do tych, których realizacja zakłada 

obowiązywanie regulacji ustawowej, dotyczącej nie tylko jego ewentualnych ograniczeń (o 

czym mówi odnoszący się do ogółu praw i wolności art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz dotyczący 

własności art. 64 ust. 3 Konstytucji). Zestawienie art. 64 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 uzasadnia 

wniosek, że Konstytucja wyłącza możliwość pozbawienia własności, będącej najpełniejszym z 

praw majątkowych, cechy dziedziczności.  

Zdaniem Marszałka Sejmu regulacja przyjęta w przepisach, których dotyczy pytanie 

prawne, nie spełnia wymagań wynikających z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Dotyczy to rażąco 

nierównego traktowania spadkobierców. Podział majątku spadkowego na gospodarstwo rolne 

i inne składniki już na etapie nabycia spadku prowadzi do nierównego traktowania pod 

względem majątkowym obu grup spadkobierców.  

Marszałek Sejmu dodatkowo zauważył, że nierównego traktowania spadkobierców 

dziedziczących z ustawy po właścicielu gospodarstwa rolnego nie można uzasadniać 

koniecznością posiadania kwalifikacji rolniczych dla uzyskania własności takiego 

gospodarstwa. Wymagania tego rodzaju zostały bowiem w 1990 r. generalnie zniesione, a 

kwestionowane przepisy kodeksu cywilnego są reliktem rozwiązań wprowadzonych ustawą o 

ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych. Wynika z tego jednoznacznie, że ustawodawca nie 

uważa ograniczeń podmiotowych obowiązujących w dziedziczeniu ustawowym gospodarstw 

rolnych za realizację generalnego założenia ograniczeń podmiotowych dotyczących nabycia 

gospodarstwa rolnego.  

Z gwarancjami poszanowania własności i prawa dziedziczenia koreluje przepis art. 31 

ust. 3 Konstytucji. 

Zgodnie z ogólną zasadą, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą 

śmierci na spadkobierców (art. 922 § 1 k.c., a przed wejściem w życie kodeksu cywilnego – 

art. 32 w związku z art. 1 § 1 dekretu z 1946 r.). W będącej podstawą pytania prawnego sprawie 

oznacza to, że własność należącego do spadkodawczyni gospodarstwa rolnego stała się z dniem 

9 kwietnia 1954 r. własnością jej dzieci, jako spadkobierców ustawowych, co następnie zostało 

potwierdzone w deklaratoryjnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wydanym 1 

kwietnia 1957 r. Od 9 kwietnia 1954 r. własność gospodarstwa rolnego stanowiła wspólne 

prawo spadkobierców Katarzyny T.  

Artykuł LV, art. LVI i art. LVIII p.w.k.c. stanowią podstawę prawną do weryfikacji 

powyższego prawa podmiotowego, a w konsekwencji – stosownie do rozstrzygnięcia sądu 
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pierwszej instancji – pozbawiają własności trzech spośród siedmiu współwłaścicieli 

(spadkobierców).  

Zakwestionowane w pytaniu prawnym przepisy wzruszają, wyłącznie ze względów 

politycznych, prawa podmiotowe własności gospodarstw rolnych, prawa nabyte w drodze 

dziedziczenia. Ingerencja jest najdotkliwsza z możliwych, bo w stosunku do spadkobierców 

(właścicieli, którzy odziedziczyli swe gospodarstwa przed 5 lipca 1963 r.), którzy nie spełniają 

kryteriów określonych w art. LVI p.w.k.c., powoduje swoistego rodzaju wywłaszczenie bez 

odszkodowania.  

Na zakończenie Marszałek Sejmu stwierdził, że nabycie spadku podlega prawu 

obowiązującemu w chwili śmierci spadkodawcy, bez względu na to, kiedy dochodzi do 

wydania orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie spadku. Dokonanie w 

zakwestionowanych przepisach, już po otwarciu spadku, a nawet już po formalnym 

stwierdzeniu jego nabycia, zmiany stanu prawnego w zakresie określenia kręgu spadkobierców 

prowadzi wprost do naruszenia praw majątkowych nabytych przez osoby będące 

spadkobiercami zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie otwarcia spadku.  

Sejm nie zajął stanowiska w kwestii ewentualnego ograniczenia czasowego zakresu 

niekonstytucyjności zaskarżonych przepisów ani w kwestii skutków ewentualnego 

stwierdzenia niekonstytucyjności kwestionowanych przepisów.  

3. Prokurator Generalny w piśmie z 31 sierpnia 2007 r. zajął stanowisko, że: 1) art. LVI 

i art. LVIII p.w.k.c. są niezgodne z art. 2, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i 2 oraz z 

art. 31 ust. 3 Konstytucji w zakresie, w jakim odnoszą się do spadków otwartych przed 5 lipca 

1963 r., co do których nie nastąpiło uzupełnienie postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, 

określające spadkobierców zachowujących prawo do dziedziczenia, wchodzącego w skład 

spadku gospodarstwa rolnego; 2) w zakresie dotyczącym art. LV p.w.k.c. postępowanie 

podlega umorzeniu.  

Prokurator Generalny stwierdził na wstępie, że art. LV p.w.k.c. nie miał i nie może mieć 

zastosowania w rozpoznawanej przez sąd pytający sprawie. Postępowanie przed sądem dotyczy 

uzupełnienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku otwartego przed 5 lipca 1963 r., co 

powoduje, że do tego spadku art. LV p.w.k.c. nie ma zastosowania, bo wyłącza go art. LVI i 

ewentualnie art. LVII p.w.k.c. Wobec tego postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym 

podlega w tym zakresie umorzeniu na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK). Zgodnie 

z art. 193 Konstytucji oraz art. 3 ustawy o TK od odpowiedzi na pytanie prawne musi zależeć 

rozstrzygnięcie sprawy toczącej się przed sądem.  
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Po pierwsze, Prokurator Generalny podzielił zarzut wadliwości konstytucyjnej z uwagi 

na retroaktywność kwestionowanych przepisów. Prokurator podkreślił, że co do 

kwestionowanych przepisów trudno wskazać wartość konstytucyjną, jaka legła u podstaw 

nadania im mocy wstecznej, przeciwnie – dopatrzyć się tu można celu odmiennego, a 

mianowicie zgodnie z ówczesną koncepcją ustrojową ułatwienia przejmowania przez państwo 

majątków rolnych.  

Po drugie, Prokurator Generalny podzielił wątpliwości dotyczące zgodności 

kwestionowanych przepisów z art. 64 ust. 1 i 2 oraz z art. 21 ust. 1 Konstytucji. Prokurator 

stwierdził, że przepis, wstecznie pozbawiający spadkobierców nabytych w drodze 

dziedziczenia praw majątkowych, powodujący ich utratę, bez jakiejkolwiek rekompensaty, na 

rzecz współspadkobierców, a często na rzecz osób, które spadku nie nabyły, wreszcie – na rzecz 

Skarbu Państwa, narusza wskazane normy konstytucyjne.  

Prokurator Generalny podkreślił, że art. LVIII p.w.k.c. stanowił konsekwencję w 

zakresie proceduralnym nadania wstecznej mocy przepisom materialnym co do dziedziczenia 

gospodarstw rolnych. Istotą tego przepisu jest nie tylko wymóg uzupełnienia prawomocnych 

orzeczeń sądowych, ale także częściowe pozbawienia ich mocy. Przepis ten pozostaje w kolizji 

z obowiązującą w prawie spadkowym zasadą, że spadkobiercy nabywają spadek w chwili jego 

otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy.  

Zdaniem Prokuratora, podczas oceniania konstytucyjności art. LVI i art. LVIII p.w.k.c, 

trzeba mieć na względzie, że przepisy te, funkcjonując w obrocie prawnym ponad 40 lat, 

spowodowały tak istotne skutki w sferze dziedziczenia gospodarstw rolnych (i następujących 

w ślad za tym działach spadków, obrotu nieruchomościami wchodzącymi w skład gospodarstw 

rolnych), iż pełna ich dekonstytucjonalizacja wywołałaby skutki niepożądane z punktu 

widzenia porządku konstytucyjnego. Przez analogię do rozwiązania przyjętego w wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r. (sygn. P. 4/99), Prokurator Generalny uznał, 

że kwestionowane przepisy są niezgodne z Konstytucją tylko w pewnym zakresie.  

II 

Na rozprawę nie stawili się, prawidłowo powiadomieni, przedstawiciel Sądu 

Okręgowego w Poznaniu oraz przedstawiciel Sejmu. Mimo nieobecności przedstawiciela 

Sejmu, Trybunał postanowił skorzystać z możliwości nieodroczenia w takim wypadku 

rozprawy.  

Przedstawiciel Prokuratora Generalnego na rozprawie podtrzymał stanowisko zajęte w 

formie pisemnej, z tym że zmodyfikował je co do konieczności umorzenia postępowania w 

zakresie dotyczącym art. LV p.w.k.c. Stwierdził, że w istocie nie ma przeszkód formalnych do 
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oceny konstytucyjności tego przepisu, gdyż wszystkie kwestionowane przez sąd przepisy 

intertemporalne tworzą całość normatywną. W konsekwencji przedstawiciel Prokuratora 

Generalnego wniósł o stwierdzenie niezgodności art. LV p.w.k.c. ze wszystkimi powołanymi 

w stanowisku pisemnym wzorcami konstytucyjnymi w zakresie, w jakim odnosi się do 

spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r., co do których nie nastąpiło uzupełnienie 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, określające spadkobierców zachowujących 

prawo do dziedziczenia, wchodzącego w skład spadku gospodarstwa rolnego.  

III 

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje: 

1. Treść regulacji p.w.k.c. i k.c. kwestionowanej w pytaniu prawnym. 

1.1. W pytaniu prawnym sąd zakwestionował regulację intertemporalną zawartą w 

przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz. 

U. Nr 16, poz. 94, ze zm.; dalej: p.w.k.c.), a mianowicie:  

– art. LV, zgodnie z którym: „§ 1. Do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego 

do spadku otwartego przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy tego 

kodeksu, o ile artykuły poniższe nie stanowią inaczej. § 2. Jednakże ilekroć przepisy tytułu X 

księgi czwartej kodeksu cywilnego odsyłają do przepisów zawartych w innych tytułach tej 

księgi, stosuje się zamiast nich przepisy dotychczasowe”;  

– art. LVI, zgodnie z którym: „§ 1. Prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

należącego do spadku otwartego przed 5 lipca 1963 r. zachowują spadkobiercy, którzy przed 5 

lipca 1963 r. w drodze faktycznych (nieformalnych) działów spadku objęli w posiadanie to 

gospodarstwo lub jego część. Przepis ten stosuje się również w wypadku, gdy do dziedziczenia 

był powołany tylko jeden spadkobierca, jeżeli przed 5 lipca 1963 r. objął w posiadanie należące 

do spadku gospodarstwo rolne. § 2. Prawo dziedziczenia takiego gospodarstwa zachowują 

również spadkobiercy określeni w przepisach art. 1059-1062 kodeksu cywilnego z tą jednak 

zmianą, że określone w tych przepisach warunki istniały nie w chwili otwarcia spadku, lecz w 

dniu 5 lipca 1963 r. i że przewidziane w tych przepisach oświadczenie o gotowości prowadzenia 

gospodarstwa zostało złożone przed 6 stycznia 1964 r. § 3. Prawo dziedziczenia gospodarstwa 

rolnego przez spadkobierców, którzy zmarli przed 5 lipca 1963 r., podlega przepisom 

obowiązującym przed tą datą. Prawo dziedziczenia udziałów w spadkowym gospodarstwie 

rolnym zachowują ci spośród ich spadkobierców, którzy odpowiadają warunkom określonym 

w paragrafach poprzedzających. W braku takich spadkobierców udział zmarłego w 

gospodarstwie rolnym przypada w odpowiednim stosunku tym jego współspadkobiercom, 

którzy bezpośrednio przed 5 lipca 1963 r. pracowali w tym gospodarstwie, a jeżeli takich 



201 
 

współspadkobierców nie było – pozostałym współspadkobiercom zachowującym prawo 

dziedziczenia według przepisów paragrafów poprzedzających” oraz  

– art. LVIII, zgodnie z którym „Wydane przed 5 lipca 1963 r. postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, traci moc w 

stosunku do tego gospodarstwa, chyba że spadkobierca zmarł przed tym dniem. Dla wywołania 

skutków związanych z takim stwierdzeniem w stosunku do należącego do spadku gospodarstwa 

rolnego postanowienie to winno być uzupełnione przez wymienienie spadkobierców, którzy 

zachowali prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego według przepisów art. LVI i LVII, oraz 

ich udziałów w tym gospodarstwie”.  

Kwestionowane przepisy należą do grupy przepisów międzyczasowych, określających 

zakres czasowy zastosowania wprowadzonych przez kodeks cywilny szczególnych regulacji 

dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych. Przepisy te – nadając moc wsteczną 

przepisom art. 1058-1088 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, 

poz. 93, ze zm.; dalej: k.c. lub kodeks cywilny) – odbiegają od ogólnej normy prawa 

międzyczasowego, miarodajnej dla spraw spadkowych, wyrażonej w art. LI p.w.k.c. Norma ta 

przewiduje jako zasadę stosowanie prawa obowiązującego w chwili śmierci spadkodawcy. Moc 

wsteczną nadano także kolejnej, dotyczącej szczególnych zasad dziedziczenia gospodarstw 

rolnych, noweli k.c. z 1971 r. (ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę 

Kodeks cywilny; Dz. U. Nr 27, poz. 252; dalej: nowela z 1971 r.). Dopiero w noweli k.c. z 1982 

r. (ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy 

o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych; Dz. U. Nr 11, poz. 81, ze zm.) i z 1990 r. 

(ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 55, poz. 321) 

ustawodawca przyjął regulację zgodną z ogólną normą z art. LI p.w.k.c.  

1.2. Kwestionowane przepisy mogą być przedmiotem kontroli Trybunału 

Konstytucyjnego. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą przepis obowiązuje w systemie prawa, 

dopóki na jego podstawie są lub mogą być podejmowane indywidualne akty stosowania prawa, 

a utrata mocy obowiązującej jako przesłanka umorzenia postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym następuje dopiero wówczas, gdy przepis ten nie może być stosowany do 

jakiejkolwiek sytuacji faktycznej.  

Kwestionowane przepisy międzyczasowe wyznaczają czasowy zakres stosowania 

przepisów k.c., wskazując, którą z kolejno obowiązujących wersji należy stosować w danej 

sytuacji. Przepisy te wyznaczają zatem podstawę rozstrzygnięcia spraw sądowych dotyczących 

dziedziczenia gospodarstw rolnych, innymi słowy – determinują ich treść.  
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W konsekwencji kolejnych nowelizacji, przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 

są obecnie stosowane w kilku różnych wersjach, w zależności od tego, kiedy nastąpiło otwarcie 

spadku. I tak przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych:  

– w brzmieniu ustalonym nowelą z 1971 r. mają zastosowanie do spadków otwartych 

przed 4 listopada 1971 r., chyba że przed tym dniem nastąpił już dział spadku (z 

uwzględnieniem modyfikacji co do spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r. wynikających z 

art. LVI i nast. p.w.k.c.), a także do spadków otwartych między 4 listopada 1971 r. a 5 kwietnia 

1982 r.,  

– w brzmieniu ustalonym nowelą z 1982 r. mają zastosowanie do spadków otwartych 

między 6 kwietnia 1982 r. a 30 września 1990 r.,  

– w brzmieniu ustalonym nowelą z 1990 r. mają zastosowanie do spadków otwartych 

po 30 września 1990 r. 

1.3. Ze względu na charakter zarzutów postawionych w pytaniu prawnym analiza 

konstytucyjności zakwestionowanych przepisów międzyczasowych musi uwzględniać także 

treść przepisów k.c. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, którym wskazane 

przepisy nadały moc wsteczną.  

Chodzi tu o wspomniane już przepisy księgi IV tytułu X k.c. „Przepisy szczególne o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych”, tj. art. 1058-1088 k.c. w brzmieniu pierwotnie 

obowiązującym. Treść tych przepisów, z pewnymi modyfikacjami, została przejęta z ustawy z 

dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

Ratio tych przepisów była jednoznacznie odkodowywana jako „zmierzających do 

socjalistycznej przebudowy ustroju rolnego, a co za tym idzie – ugruntowania ustroju 

społeczno-gospodarczego, właściwego celom i zadaniom Państwa Ludowego” (wyrok SN z 28 

maja 1969 r., sygn. akt III CZP 23/69, OSNC, z. 1/1970, poz. 3).  

Ogólnym założeniem przepisów tytułu X było to, że spadkobiercy ustawowi powołani 

w najbliższej kolejności dziedziczyli z ustawy gospodarstwo rolne pod warunkiem spełnienia 

wymaganych przesłanek. Artykuł 1059 § 1 k.c. stanowił, że dzieci spadkodawcy dziedziczą z 

ustawy gospodarstwo rolne, jeżeli: 1) bezpośrednio przed otwarciem spadku pracowały w tym 

gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej od roku albo 2) w chwili otwarcia spadku są 

członkami rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pracują w gospodarstwie rolnym takiej 

spółdzielni, albo 3) w chwili otwarcia spadku bądź prowadzą inne indywidualne gospodarstwo 

rolne, bądź też pracują w gospodarstwie rolnym swoich rodziców, małżonka lub jego rodziców, 

albo 4) w chwili otwarcia spadku bądź są małoletnie, bądź też pobierają naukę zawodu lub 

uczęszczają do szkół, albo 5) w chwili otwarcia spadku są trwale niezdolne do pracy. Jeżeli 

gospodarstwa nie mogli dziedziczyć spadkobiercy powołani w najbliższej kolejności, wówczas 
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dziedziczyć mogli spadkobiercy powołani w dalszej kolejności, o ile spełniali odrębnie 

określone, z reguły surowsze przesłanki (art. 1060 § 2 i art. 1062 § 2 k.c., zob. także art. 1061 

k.c.). Ponadto ograniczono krąg spadkobierców powołanych do dziedziczenia z ustawy 

gospodarstwa rolnego, wyłączając z tego kręgu zstępnych spadkodawcy dalszych niż jego 

wnuki (art. 1060 § 1 k.c.) i zstępnych rodzeństwa (art. 1062 § 3 k.c.), co zwiększało możliwości 

dziedziczenia przez państwo, oraz ograniczono wolność testowania w ten sposób, że 

spadkobiercą gospodarstwa rolnego lub jego części można było ustanowić w testamencie tylko 

osobę, która odpowiada warunkom przewidzianym dla spadkobierców powołanych z ustawy 

do dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Jeżeli gospodarstwo rolne zostało przeznaczone w 

testamencie osobie nieodpowiadającej tym warunkom, dziedziczą je spadkobiercy ustawowi 

(art. 1065 k.c.).  

Pozostałe przepisy dotyczyły działu spadku obejmującego gospodarstwo rolne oraz 

wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.  

Trzeba zauważyć, że wskazane przepisy należały do najbardziej rygorystycznych i były 

stopniowo liberalizowane przez kolejne nowele k.c. Już nowela z 1971 r. zmodyfikowała 

niektóre przesłanki dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez dzieci (art. 1059 1 pkt 1 k.c. w 

brzmieniu ustalonym nowelą z 1971 r.), wnuki (art. 1060 § 2 k.c. w brzmieniu ustalonym 

nowelą z 1971 r.) oraz rodzeństwo spadkodawcy (art. 1062 § 2 k.c. w brzmieniu ustalonym 

nowelą z 1971 r.). Ponadto rozszerzyła krąg osób powołanych z ustawy do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego poprzez zaliczenie do niego dzieci rodzeństwa spadkodawcy (art. 1062 

§ 3 k.c.). Nowela z 1971 r., odmiennie niż k.c. w brzmieniu pierwotnym, dopuściła także 

możliwość przyznania gospodarstwa rolnego spadkobiercy trwale niezdolnemu do pracy, który 

może je prowadzić przy pomocy osoby bliskiej (art. 1063 § 3 k.c. w wersji ustalonej ustawą 

zmieniającą z 1971 r.). W pewnym stopniu powodowało to ograniczenie możliwości 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez państwo.  

1.4. Związek zachodzący między przepisem przejściowym a przepisem „materialnym”, 

którego czasowy zakres zastosowania jest wyznaczony przez przepis przejściowy, ma istotne 

znaczenie w niniejszej sprawie przede wszystkim ze względu na to, że kwestionowane art. LV, 

art. LVI i art. LVIII p.w.k.c. nadają moc wsteczną regulacji szczególnych zasad dziedziczenia 

gospodarstw rolnych, uznanej lub analogicznej do uznanej przez Trybunał Konstytucyjny za 

niezgodną z Konstytucją w wyroku z 31 stycznia 2001 r. (sygn. P. 4/99, OTK ZU nr 1/2001, 

poz. 5). W wyroku tym Trybunał stwierdził niezgodność z Konstytucją poszczególnych 

przepisów k.c. w brzmieniu pierwotnym i nadanym nowelami z 1971 r. i z 1990 r. w zakresie, 

w jakim odnoszą się do spadków otwartych od dnia ogłoszenia tego wyroku w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Okoliczność ta wpływa bezpośrednio nie tylko na treść 
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rozstrzygnięcia o konstytucyjności kwestionowanej regulacji w niniejszej sprawie, ale także na 

jego skutki.  

2. Problem konstytucyjny. 

2.1. Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym w sprawie o sygn. P. 4/99, uznał za 

niekonstytucyjny szczególny reżim prawny dziedziczenia gospodarstw rolnych. Wyrok miał 

charakter zakresowy, a wyznacznikiem tego zakresu było kryterium niekonstytucyjności 

podzielonej w czasie (decydowała data otwarcia spadku przed dniem lub po dniu promulgacji 

wyroku stwierdzającego niekonstytucyjność). Miało to ten skutek, że wyrok w sprawie o sygn. 

P. 4/99 nie prowadził do wzruszenia orzeczeń w sprawach spadkowych wydanych przed dniem 

jego ogłoszenia. Kontrolą Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P. 4/99 nie były 

natomiast objęte przepisy, co do których zgłoszono zastrzeżenia konstytucyjności w niniejszej 

sprawie, tj. art. LV, art. LVI i art. LVIII p.w.k.c. Te przepisy także wchodzą do szczególnego 

reżimu dziedziczenia gospodarstw rolnych, z tym że są to przepisy intertemporalne, 

przewidujące wsteczne działanie przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Tym samym 

szczególny reżim dziedziczenia gospodarstw rolnych, istniejący na tle k.c., został mocą tych 

przepisów odniesiony do spadków otwartych przed dniem wejścia w życie k.c., i to nawet 

wówczas, gdy stwierdzono nabycie spadku stosownym orzeczeniem. Przepisy art. LV, art. LVI 

i art. LVIII p.w.k.c. nie były objęte kontrolą konstytucyjności w sprawie o sygn. P. 4/99, 

ponieważ Trybunał działa w granicach przedstawionego mu wniosku, pytania prawnego lub 

skargi konstytucyjnej. W sprawach, w związku z którymi przedstawiono pytania prawne, na 

podstawie których wszczęto postępowanie w sprawie o sygn. P. 4/99, wskazane przepisy 

intertemporalne nie miały być zastosowane, a zatem pytające sądy nie potrzebowały i nie mogły 

(z uwagi na art. 193 Konstytucji) formułować co do nich zarzutów niekonstytucyjności. 

Przepisy intertemporalne objęte kontrolą konstytucyjności w niniejszym postępowaniu nadal 

obowiązują. Po utracie mocy przepisów materialnoprawnych o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych w wyniku orzeczenia Trybunału w sprawie P. 4/99 nie nastąpiła bowiem interwencja 

legislatora, który usunąłby z porządku prawnego przepisy intertemporalne, służebne wobec 

zdekonstytucjonalizowanych przepisów k.c. W konsekwencji ukształtowała się sytuacja, gdy 

materialnoprawne przepisy k.c. tworzące reżim prawny dziedziczenia gospodarstw rolnych 

zostały konstytucyjnie zdyskwalifikowane w wyroku P. 4/99, natomiast przepisy 

intertemporalne, zapewniające wsteczne ich stosowanie – pozostały w mocy. Ponieważ 

działanie niekonstytucyjności stwierdzonej w wyroku P. 4/99 nie dotyczy spadków otwartych 

przed dniem wejścia w życie tego wyroku, a do takich spadków należy spadek po Katarzynie 

T., przeto kwestionowane w niniejszej sprawie przepisy intertemporalne wyznaczają 



205 
 

powinność zastosowania przepisów, uznanych za niekonstytucyjne w wyroku P. 4/99. Ta 

właśnie kwestia budzi wątpliwości pytającego sądu.  

2.2. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego ukształtował się pogląd, że skutkiem 

orzeczenia niekonstytucyjności jest nie tylko derogacja niekonstytucyjnych norm, następująca 

z datą ogłoszenia (promulgacji) przepisów uznanych za niekonstytucyjne lub z upływem 

terminu odroczenia wejścia w życie wyroku. Już samo ogłoszenie wyroku Trybunału na sali 

sądowej powoduje zniesienie domniemania konstytucyjności zakwestionowanych norm. To 

otwiera sądom drogę do samodzielnej oceny sytuacji w sprawach rozpoczętych a 

niezakończonych przed ogłoszeniem wyroku o niekonstytucyjności normy. Trybunał 

Konstytucyjny w orzeczeniach (por. wyroki TK z 29 października 2002 r., sygn. P 19/01, OTK 

ZU nr 5/A/2002, poz. 67 i z 20 lutego 2002 r., sygn. K 39/00, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 4 

oraz postanowienie z 6 kwietnia 2005 r., sygn. SK 8/04, OTK ZU nr 4/A/2005, poz. 44) 

opowiedział się także za tezą, zgodnie z którą orzeczenie o niekonstytucyjności wywiera także 

ten skutek, że obowiązuje norma intertemporalna, mająca pierwszeństwo (z racji 

konstytucyjnej genezy) przed normami intertemporalnymi dotyczącymi zmiany stanu 

prawnego w wyniku działań ustawodawcy. To umożliwia sądom odstąpienie od zasad 

skądinąd, w innych warunkach wyznaczanych przez reguły determinujące moment (datę), na 

który określa się stan prawny miarodajny dla orzekania. Tego rodzaju autonomia 

interpretacyjna przysługująca sądom znajduje swoje zakotwiczenie w art. 8 Konstytucji i jest 

wyrazem bezpośredniego stosowania Konstytucji w drodze kierowania się wykładnią zgodną z 

Konstytucją. Problem konstytucyjny, wobec którego stanął pytający sąd, mógłby być zatem 

także rozwiązany, gdyby na etapie stosowania prawa uznać tezę, że na reżim prawny 

szczególnego dziedziczenia gospodarstw rolnych składają się – jako iunctim – przepisy 

materialnoprawne (uznane za niekonstytucyjne w wyroku o sygn. P. 4/99 przepisy k.c. o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych) i przepisy intertemporalne, wyznaczające czasowy zakres 

ich obowiązywania (a tym samym stosowania), oraz gdyby wyciągnąć wnioski z okoliczności, 

iż wyrok w sprawie o sygn. P. 4/99 jest źródłem supernormy intertemporalnej, wyłączającej 

stosowanie przepisu uznanego za niekonstytucyjny po dacie orzeczenia niekonstytucyjności.  

2.3. Sąd zadający pytanie prawne postanowił jednak nie rozwiązywać problemu na 

wskazanej drodze, lecz zgłosił Trybunałowi zastrzeżenia co do konstytucyjności przepisów 

intertemporalnych niezaskarżonych w sprawie o sygn. P. 4/99. Wybór drogi postępowania w 

obliczu wątpliwości konstytucyjnej należał do decyzji pytającego sądu.  

3. Standard konstytucyjności regulacji przewidującej szczególne zasady dziedziczenia 

gospodarstw rolnych ustalony w wyroku pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 

o sygn. P. 4/99.  
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3.1. Trybunał Konstytucyjny, orzekając w niniejszej sprawie, w pełni podtrzymuje 

stanowisko wyrażone w sprawie o sygn. P. 4/99 co do niekonstytucyjności szczególnego reżimu 

dziedziczenia gospodarstw rolnych. We wskazanym wyroku uznano niekonstytucyjność 

przepisów materialnoprawnych określających ten reżim. Kontrolowane obecnie przepisy 

intertemporalne (jak wszelkie przepisy intertemporalne w odniesieniu do przepisów, których 

dotyczą) są także składnikiem tego reżimu, normując jego obowiązywanie w czasie – w 

rozpatrywanym wypadku przewidując retroaktywne działanie tego reżimu. Dlatego wszelkie 

argumenty o niekonstytucyjności przepisów kontrolowanych w ramach postępowania w 

sprawie o sygn. P. 4/99 zachowują aktualność w odniesieniu do przepisów normujących 

działanie tego reżimu w czasie. Ponadto ze względu na wprowadzenie przez kontrolowane 

przepisy intertemporalne retroaktywności, która – acz konstytucyjnie niezakazana – musi być 

jednak traktowana jako zjawisko wyjątkowe, a za jej wprowadzeniem muszą przemawiać 

szczególne względy aksjologiczne, aprobowane konstytucyjnie, w niniejszej sprawie występuje 

dodatkowy zarzut niekonstytucyjności.  

3.2. Na płaszczyźnie wzorców konstytucyjnych najistotniejsze dla oceny przepisów 

międzyczasowych, zakwestionowanych w pytaniu prawnym Sądu Okręgowego, są następujące 

tezy:  

3.2.1. Artykuł 64 ust. 1 Konstytucji, odczytywany w kontekście innych przepisów 

mówiących o dziedziczeniu (art. 64 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Konstytucji), stanowi podstawę 

publicznego prawa podmiotowego, którego treścią jest gwarantowana konstytucyjnie wolność 

nabywania mienia, jego zachowania oraz dysponowania nim. Dysponowanie mieniem 

obejmuje w szczególności zbywanie go (w całości lub w części) w drodze dokonywania przez 

uprawnionego czynności inter vivos i mortis causa. Wyliczenie w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji 

nie tylko własności, ale i innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia zmierza do 

podkreślenia szerokiego zakresu gwarantowanego przez ten przepis prawa konstytucyjnego – 

przez wymienienie tych jego elementów, które zdaniem twórców Konstytucji zasługują na 

uwydatnienie. Oparte na tym przepisie konstytucyjne prawo podmiotowe należy do tych praw, 

których realizacja zakłada obowiązywanie regulacji ustawowej, dotyczącej nie tylko jego 

ewentualnych ograniczeń (o czym mówi odnoszący się do ogółu praw i wolności art. 31 ust. 3 

Konstytucji oraz dotyczący własności art. 64 ust. 3 Konstytucji), ale także – a nawet przede 

wszystkim – jego treści (por. art. 14 ust. 1 zdanie drugie niemieckiej Ustawy zasadniczej). 

Zestawienie art. 64 ust. 1 i 2 z jednej strony i art. 21 ust. 1 z drugiej strony uzasadnia wniosek, 

że Konstytucja wyłącza możliwość pozbawienia własności, będącej najpełniejszym z praw 

majątkowych, cechy dziedziczności. Natomiast inne niż własność prawa majątkowe mogą, ale 

nie muszą, być ukształtowane jako prawa dziedziczne, a więc niegasnące w chwili śmierci 
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osoby fizycznej będącej podmiotem danego prawa. Sformułowanie art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji 

nie może być podstawą tezy, jakoby prawo dziedziczenia nie było prawem o charakterze 

majątkowym.  

Pojęcie dziedziczenia na tle zestawionych wyżej przepisów Konstytucji powinno być 

rozumiane w znaczeniu szerszym od przyjętego w przepisach księgi czwartej obowiązującego 

obecnie k.c., gdzie oznacza ono określony sposób przejścia praw i obowiązków majątkowych 

przysługujących osobie fizycznej do chwili jej śmierci na inną osobę lub osoby. W 

szczególności użycie tego terminu w Konstytucji nie oznacza, że Konstytucja nakazuje 

przyjęcie w przepisach ustawowych konstrukcji spadku rozumianego jako ogół praw i 

obowiązków majątkowych stanowiących przedmiot dziedziczenia. Konstytucja nie wypowiada 

się także na temat mechanizmu wstąpienia następców prawnych zmarłej osoby fizycznej w 

prawa i obowiązki, które przysługiwały jej do chwili śmierci.  

Z punktu widzenia art. 20 i art. 21 Konstytucji prawo dziedziczenia stanowi przede 

wszystkim gwarancję pozostawania własności w rękach prywatnych. Z przepisów tych, wraz z 

art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji, wynika adresowany do ustawodawcy nakaz objęcia regulacją 

ustawową określonej sfery zagadnień powstających w związku ze śmiercią osoby fizycznej. 

Dziedziczenie stanowi utrwalenie prawa własności w sensie instytucjonalnym. Polega to na 

tym, że prawo własności przysługujące osobie fizycznej nie może wygasać w chwili jej śmierci, 

ale winno trwać nadal, co zakłada jego przejście na inną osobę lub osoby. Konstytucyjna 

gwarancja prawa dziedziczenia ma przede wszystkim znaczenie „negatywne”, tj. uzasadnia 

zakaz arbitralnego przejmowania przez państwo (inne podmioty prawa publicznego) własności 

osób zmarłych. Inaczej mówiąc, ustawodawca nie ma możliwości wprowadzenia „ukrytego” 

wywłaszczenia przez pozbawianie składników majątkowych osób zmarłych statusu własności 

prywatnej. Prawo dziedziczenia czyni własność prywatną instytucją trwałą, nieograniczoną 

czasowo, niezależną od okresu życia osoby, której w danej chwili uprawnienia właścicielskie 

przysługują. Z uwagi na omówioną poniżej funkcję porządkową instytucji dziedziczenia 

przejście własności osoby zmarłej na rzecz Skarbu Państwa lub innego podmiotu publicznego 

nie jest kategorycznie wykluczone, ale może ono wejść w grę dopiero wówczas, gdy nie jest 

możliwe ustalenie osób fizycznych, których następstwo prawne po zmarłym jest bardziej 

uzasadnione bliskością stosunku łączącego te osoby ze spadkodawcą.  

3.2.2. Ustawodawca powinien wprowadzić regulację subsydiarną w stosunku do 

dziedziczenia opartego na woli spadkodawcy i pozwalającą jednoznacznie ustalić w 

konkretnym wypadku krąg spadkobierców. Sama Konstytucja, choć wyznacza ustawodawcy 

pewne dyrektywy co do regulacji dziedziczenia ustawowego, nie formułuje ścisłych i 

jednoznacznych norm, pozwalających na określenie kręgu, kolejności powołania do spadku i 
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wysokości udziałów spadkobierców ustawowych. Należy jednak podkreślić, że wybór przez 

ustawodawcę określonego modelu dziedziczenia (np. sukcesja uniwersalna albo odrębne 

dziedziczenie poszczególnych składników majątku, nabycie spadku już w chwili śmierci 

spadkodawcy albo dopiero w następstwie jego przyjęcia lub orzeczenia organu państwowego) 

winien być „konsekwentny”, tzn. ustawodawca nie może tworzyć przepisów wyjątkowych, 

naruszających zasadę równości (równej ochrony) lub inne wartości konstytucyjne. Konstytucja 

wyznacza więc ramy, w których ustawodawca, regulując problematykę prawa spadkowego, ma 

znaczny zakres swobody. Powinien on respektować przede wszystkim wskazany wyżej zakaz 

„ukrytego” wywłaszczenia oraz założenie dostosowania porządku dziedziczenia do 

przypuszczalnej woli spadkodawcy, co zakłada oparcie takiej regulacji na określonym stopniu 

typowości i racjonalności postanowień spadkodawcy. Z tego punktu widzenia uzasadniać 

można zaliczenie do kręgu spadkobierców ustawowych najbliższych krewnych i małżonka 

spadkodawcy. W wypadku dziedziczenia ustawowego sam ustawodawca kształtuje (w pewnym 

sensie w zastępstwie spadkodawcy) krąg osób nabywających majątek spadkowy i może on 

realizować przy tej okazji również inne – oprócz „odkrycia” woli osoby zmarłej – 

konstytucyjnie uzasadnione cele. Dlatego jest oczywiste, że zakres ingerencji w prawo 

dziedziczenia jest w tym wypadku szerszy, ustawodawca nie tylko bowiem chroni interesy 

spadkobierców powołanych przez osobę zmarłą, ale sam określa podstawy ich powołania do 

spadku. Zakres swobody ustawodawcy przy realizacji wynikającego z Konstytucji nakazu 

uregulowania dziedziczenia ustawowego dopuszcza także dalej idącą, niż w razie dziedziczenia 

opartego na woli spadkodawcy, ingerencję co do reżimu prawnego poszczególnych składników 

majątku osoby zmarłej.  

3.2.3. Z art. 64 ust. 1 Konstytucji wynika również adresowany do ustawodawcy zakaz 

pozbawiania jakiejś kategorii osób zdolności dziedziczenia, czyli możliwości nabycia 

własności i innych praw majątkowych po śmierci osoby, której przysługiwały one za życia. 

Jednakże należy podkreślić, że przepis ten gwarantuje tylko prawo dziedziczenia pojmowane 

abstrakcyjnie, a nie odniesione do dziedziczenia po konkretnej osobie fizycznej. Przepis ten 

zapewnia zatem każdemu samą możliwość stania się następcą prawnym osoby zmarłej, ale nie 

przesądza o porządku dziedziczenia po konkretnej osobie i nie gwarantuje nikomu uzyskania 

praw majątkowych w drodze dziedziczenia po określonym spadkodawcy. Przeciwne założenie 

byłoby sprzeczne z należącym do treści prawa własności uprawnieniem do rozporządzania jej 

przedmiotem, które to uprawnienie korzysta z pierwszeństwa przed realizacją roszczeń osób 

niepowołanych przez spadkodawcę do dziedziczenia. Ponadto jest oczywiste, że ochroną 

konstytucyjną objęte są prawa osób, które uzyskały status spadkobiercy po śmierci określonej 
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osoby. Konstytucja chroni prawa nabyte w drodze dziedziczenia, nie przesądzając jednak, kto 

w konkretnej sytuacji prawa te nabywa.  

3.2.4. Gospodarstwo rolne może być przedmiotem szczególnej regulacji 

prawnospadkowej. Konstytucyjną odrębność gospodarstwa rolnego jako składnika majątku 

potwierdza art. 23 Konstytucji. Przepis ten formułuje koncepcję gospodarstwa rodzinnego jako 

wytyczną dla organów władzy państwowej. Przepisy realizujące tę koncepcję nie mogą 

naruszać postanowień art. 21 Konstytucji, a więc także prawa dziedziczenia. To znaczy, że 

rodzinny charakter określonego gospodarstwa nie uzasadnia wprowadzenia innego 

mechanizmu przejścia własności w razie śmierci właściciela (współwłaściciela) niż 

dziedziczenie. Podobnie nie powinien on być interpretowany jako podstawa eliminowania 

uprawnień właściciela gospodarstwa i przymusowego tworzenia własnościowych wspólnot 

rodzinnych. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie wyklucza to jednak, że ustawodawca – 

w granicach przysługującej mu swobody regulowania dziedziczenia – odwoła się do koncepcji 

rodzinnego gospodarstwa rolnego jako wartości konstytucyjnej, i realizując ją, potraktuje 

gospodarstwo rolne jako szczególny przedmiot dziedziczenia, a więc podda go w określonym 

zakresie pewnym odrębnym regulacjom. Artykuł 23 zdanie drugie Konstytucji wyraża zakaz 

eliminacji instytucji dziedziczenia lub wprowadzenia takich rozwiązań, które wykluczałyby 

swobodę testowania lub równą ochronę praw wszystkich spadkobierców. Nie wyłącza on 

natomiast wprowadzenia co do spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, 

szczególnej regulacji modyfikującej w określonych punktach ogólne przepisy prawa 

spadkowego. Modyfikacje te nie mogą być dowolne, ale służyć mają praktycznej realizacji 

wyrażonej w art. 23 Konstytucji zasady, zgodnie z którą gospodarstwo rodzinne jest podstawą 

ustroju rolnego państwa. Oczywiste przy tym jest, że gospodarstwo rodzinne nie jest celem 

samym w sobie. Z wymienionego przepisu Konstytucji wynika, że powinno ono stanowić 

efektywną formę gospodarowania, pozwalającą prowadzić produkcję rolną w celu nie tylko 

zapewnienia „godziwego” utrzymania rodzinom rolniczym, ale także najpełniejszego 

zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.  

Poza tym należy zauważyć, że prowadzenie gospodarstwa rolnego może być traktowane 

jako szczególny rodzaj działalności gospodarczej, a samo gospodarstwo rolne może być 

uznawane za rodzaj przedsiębiorstwa. Trzeba przyjąć, że w wypadku dziedziczenia 

przedsiębiorstw interes publiczny, o którym mowa w art. 22 Konstytucji, może przemawiać za 

tym, aby w pewnych sytuacjach pozostawały one w niepodzielnym władaniu jednej tylko 

osoby. Łączy się to z dyrektywą wynikającą z art. 23 Konstytucji, przy założeniu, że 

gospodarstwo rolne jest szczególnym przedmiotem własności, a władze publiczne mają 
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obowiązek podejmowania działań, aby jego prowadzenie było „produktywną” formą 

gospodarowania.  

3.2.5. Zasada równej dla wszystkich ochrony prawnej własności, innych praw 

majątkowych oraz prawa dziedziczenia, nawiązująca do ogólnej zasady równości wyrażonej w 

art. 32 Konstytucji, została sformułowana w art. 64 ust. 2 Konstytucji. Zasada wyrażona w art. 

64 ust. 2 Konstytucji odnosi się także do relacji między kilkoma osobami, dziedziczącymi po 

tej samej osobie zmarłej. Przy regulacji spraw spadkowych szczególne założenia dotyczą 

bowiem częstej w praktyce sytuacji dziedziczenia tego samego spadku przez kilka osób. W 

takiej sytuacji każda z nich uzyskuje obok innych osób status spadkobiercy dziedziczącego 

dany spadek w określonej części, co powoduje w konsekwencji nabycie współwłasności 

określonych rzeczy i stanie się współpodmiotem innych praw majątkowych. Ekonomiczny 

aspekt tej sytuacji uwydatnia się wówczas, gdy z określonych względów faktycznych 

(niepodzielność rzeczy) lub gospodarczych (niecelowość podziału) pewna rzecz lub pewien 

zespół praw majątkowych winien pozostawać w ręku jednej osoby, a więc ostatecznie własność 

nabywa jedna tylko osoba, a innym spadkobiercom przysługuje wyłącznie prawo do innych 

składników majątku lub żądania równowartości pieniężnej ich udziału. Aspekt formalny prawa 

dziedziczenia obejmuje więc nabycie określonych praw majątkowych przysługujących 

dotychczas osobie zmarłej, a aspekt materialny – przysporzenie majątkowe (także w formie 

pieniężnej), wynikające z wartości przedmiotów wchodzących w skład spadku. Na 

płaszczyźnie regulacji ustawowej oba wspomniane wyżej aspekty prawa dziedziczenia 

przejawiają się w dwóch instytucjach prawa spadkowego, a mianowicie: nabycia spadku i 

działu spadku. Założenia konstytucyjne determinujące kształt każdej z tych instytucji nie są 

jednolite, a rozważając konstytucyjność przepisów dotyczących nabycia spadku nie można 

całkowicie pomijać kwestii działu spadku.  

Zasada równej ochrony prawa dziedziczenia nie oznacza równości praw 

spadkobierców. Zróżnicowanie wynikać może przecież z odpowiednio wyrażonej woli 

spadkodawcy. „Nierówność” spadkobierców może być wynikiem również innych przyczyn, w 

szczególności faktycznej lub prawnej niemożności zapewnienia im takich samych praw do 

wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku. Znaczenie zasady równej ochrony 

prawa dziedziczenia polega nie tylko na zapewnieniu osobom uprawnionym tych samych 

prawnych środków ochrony w sytuacji powołania do dziedziczenia kilku osób, równa ochrona 

prawa polega także na tym, że mają one prawo do uzyskania na analogicznych warunkach 

przysporzenia majątkowego odpowiedniego do ich udziału w spadku i wartości majątku 

spadkowego. Zasada równej ochrony prawa dziedziczenia nie ma charakteru absolutnego i nie 

wyklucza możliwości ograniczenia wysokości spłat należnych od spadkobiercy uzyskującego 
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gospodarstwo rolne w wyniku działu spadku, ani rozłożenia w czasie ich płatności, jeżeli 

uzasadnione jest to potrzebą ochrony rodzinnego charakteru danego gospodarstwa albo 

zapewnienia prawidłowego i racjonalnego gospodarowania. Regulacja ustawowa tej 

problematyki winna zapewniać możliwość odpowiedniego „wyważenia” w takiej sytuacji 

kolidujących ze sobą interesów i uprawnień spadkobiercy obejmującego wchodzące w skład 

spadku gospodarstwo rolne i pozostałych spadkobierców (np. przez uwzględnienie 

dotychczasowej pracy w danym gospodarstwie rolnym).  

4. Ocena konstytucyjności kwestionowanych przepisów międzyczasowych. 

4.1. Zarzut naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz (art. 2 Konstytucji). 

Zakwestionowane art. LV, art. LVI i art. LVIII p.w.k.c. mają retroaktywny charakter. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasada lex retro non agit, 

wywodzona obecnie z art. 2 Konstytucji, stanowi istotny składnik zasady zaufania obywateli 

do państwa. Zasada niedziałania prawa wstecz polega na tym, aby nie stanowić prawa, które 

nakazywałoby stosowanie nowo ustanowionych norm do sytuacji zaistniałych przed wejściem 

ich w życie. Odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest wtedy, gdy jest to konieczne w celu 

realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem 

retroakcji, a także jeżeli przemawia za tym konieczność realizacji innej zasady konstytucyjnej, 

a realizacja tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa.  

Retroaktywność kwestionowanych przepisów trzeba widzieć w perspektywie specyfiki 

instytucji otwarcia spadku w polskim porządku prawnym. Należy bowiem pamiętać, że 

otwarcie spadku, a zatem wstąpienie spadkobierców w prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, 

następuje z chwilą jego śmierci. Ta chwila, zgodnie ze wspominaną już podstawową regułą 

intertemporalną w tej dziedzinie, przesądza o prawie właściwym dla określenia porządku 

dziedziczenia. Retroaktywność p.w.k.c. przejawia się zatem na dwóch płaszczyznach: nakazuje 

według nowego prawa kwalifikować sytuacje zaistniałe pod rządem dawnego prawa i prowadzi 

do modyfikacji praw nabytych pod rządem dawnego prawa. Znajduje to potwierdzenie 

szczególnie w treści art. LVIII p.w.k.c., który pozbawia mocy sądowe stwierdzenie praw do 

spadku, w którego skład wchodzi gospodarstwo rolne, w stosunku do tego gospodarstwa.  

Stwierdzenie retroaktywnego charakteru danej regulacji nie przesądza automatycznie 

stwierdzenia jej niekonstytucyjności. Trzeba bowiem zbadać, czy retroaktywność nie znajduje 

uzasadnienia w konieczności realizacji innych wartości konstytucyjnych.  

Jeżeli chodzi o kwestionowane p.w.k.c., to w istocie rozciągały one w czasie 

zastosowanie przepisów k.c., których ratio była „socjalistyczna przebudowa ustroju rolnego”. 

Tak określony cel regulacji nie znajduje żadnego uzasadnienia na gruncie obecnie 

obowiązującej Konstytucji. Gdyby nawet dekodować ich treść według współczesnego 
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standardu konstytucyjnego, to podstawowym argumentem na ich obronę mogłaby być treść art. 

23 Konstytucji. Jak to już jednak wskazano w uzasadnieniu wyroku o sygn. P. 4/99 (zob. pkt 3 

niniejszego uzasadnienia), szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, których 

czasowy zakres zastosowania został określony przez kwestionowane przepisy, nie realizują 

założeń wynikających z art. 23 Konstytucji. Co więcej – jak to zostanie wykazane w następnym 

punkcie uzasadnienia – kwestionowane przepisy oceniane w dzisiejszej perspektywie 

konstytucyjnej naruszają takie wartości konstytucyjne, jak prawo własności i dziedziczenia.  

4.2. Zarzut naruszenia prawa własności i dziedziczenia (art. 64 ust. 1 i 2 w związku z 

art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji). 

4.2.1. Pierwszy z zakwestionowanych przepisów to art. LV p.w.k.c., ustanawiający 

ogólną regułę nakazującą stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed dniem wejścia w życie tego 

kodeksu. Przyjęcie reguły wstecznego działania przepisów szczególnych o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych spowodowało, że osoby, które konstytutywnie już w chwili otwarcia 

spadku wcześniejszej niż dzień wejścia w życie k.c., nabyły prawo własności w drodze 

dziedziczenia, zostają pozbawione tego prawa. Dodatkowo należy zauważyć, że nowe zasady 

nabycia prawa własności na płaszczyźnie materialnej są regulowane w przepisach uznanych za 

niezgodne z Konstytucją w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. P. 4/99 (w 

sprawie leżącej u podstaw pytania prawnego Sądu Okręgowego są to przepisy k.c. w brzmieniu 

nadanym nowelą z 1971 r., przy czym należy pamiętać, że w wersji pierwotnej przepisy te były 

jeszcze bardziej rygorystyczne niż w wersji z 1971 r.). Mamy tu zatem do czynienia ze 

specyficznym kumulowaniem się przesłanek niekonstytucyjności. Zarówno na jednej, jak i na 

drugiej płaszczyźnie pełną aktualność znajdują argumenty przywołane w uzasadnieniu wyroku 

w sprawie o sygn. P. 4/99, że szczególna regulacja zasad dziedziczenia gospodarstw rolnych 

przyjęta w k.c. narusza standard wynikający z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 

31 ust. 3 Konstytucji. Po pierwsze, widoczne na pierwszy rzut oka jest rażąco nierówne 

traktowanie spadkobierców. Sam ustawodawca nie traktuje ustanowionych przez siebie 

ograniczeń jako koniecznych dla osiągnięcia założonego celu (niezależnie od tego, czy cel ten 

jest legitymowany konstytucyjnie). Po drugie, wyznaczony przez ustawodawcę krąg osób, 

mający charakter ograniczający w stosunku do kręgu spadkobierców na zasadach ogólnych, nie 

jest oparty na przesłankach w sposób racjonalny prowadzących do celów, które byłyby zgodne 

z Konstytucją. Po trzecie, przyjęta regulacja nie gwarantuje ani niepodzielności gospodarstwa 

rolnego, ani objęcia go przez jedną osobę najbardziej do tego zawodowo i fachowo 

predestynowaną. Po czwarte, przyjęta regulacja bez dostatecznego uzasadnienia pozbawia 

równej ochrony spadkobierców dziedziczących z ustawy na zasadach ogólnych. Podział 
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majątku spadkowego na gospodarstwo rolne i inne składniki już na etapie nabycia spadku 

prowadzi do nierównego traktowania pod względem majątkowym obu grup spadkobierców, 

ponieważ brak niezawodnego mechanizmu „wyrównania” korzyści majątkowych, płynących z 

dziedziczenia.  

Decydujące znaczenie ma także to, że zawężenie kręgu spadkobierców ustawowych 

dziedziczących gospodarstwo rolne powodowało rozszerzenie zakresu sytuacji, w których 

gospodarstwo rolne dziedziczy z mocy ustawy Skarb Państwa.  

4.2.2. Podobnie należy ocenić art. LVI p.w.k.c., mimo że jego treść wprowadza pewne 

odstępstwa od ogólnej reguły przyjętej w art. LV p.w.k.c. Przepis ten także prowadzi do 

pozbawienia praw nabytych pod rządami wcześniej obowiązujących przepisów i w zgodzie z 

nimi.  

4.2.3. Art. LVIII p.w.k.c. jest konsekwencją wcześniej omówionych regulacji 

międzyczasowych. Ze względu na zniweczenie skutku konstytutywnego (nabycie prawa 

własności w drodze dziedziczenia z chwilą otwarcia spadku) ustawodawca pozbawił mocy 

postanowienia sądowe deklaratoryjnie stwierdzające nabycie spadku przez określony krąg 

osób.  

4.3. Podsumowując, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. LV, art. LVI i art. LVIII 

p.w.k.c., przewidujące wsteczne stosowanie przepisów k.c. o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych, naruszają art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 

Konstytucji. Te same względy, które przemawiały za niekonstytucyjnością orzeczoną w 

wyroku P. 4/99 wobec przepisów materialnoprawnych k.c., przewidujących szczególny reżim 

dziedziczenia gospodarstw rolnych, przemawiają także za identyczną oceną przepisów 

umożliwiających wsteczne stosowanie konstytucyjnie już zdyskwalifikowanych przepisów. 

Zauważyć należy, że przepisy intertemporalne i materialnoprawne, których te pierwsze 

dotyczą, są fragmentami tego samego reżimu. Przepisy intertemporalne rozszerzają bowiem 

czasowy zakres obowiązywania (poprzez wymóg stosowania do wskazanych sytuacji) 

przepisów materialnoprawnych. Dyskwalifikacja konstytucyjna tych ostatnich w wyroku P. 

4/99 musi zatem rzutować na ocenę konstytucyjności przepisów intertemporalnych. Ta ostatnia 

musi być tym surowsza, że dotyczy kwestii retroaktywności, samej w sobie naruszającej 

stabilność i zaufanie do prawa, a w wypadku rozpatrywanym naruszenie to jest szczególnie 

dotkliwe, skoro może się odnosić nawet do sytuacji objętych ostatecznymi rozstrzygnięciami 

sądowymi o nabyciu spadku.  

5. Niekonstytucyjność podzielona w czasie. 

5.1. Stwierdzenie, że treść zakwestionowanych w niniejszej sprawie przepisów jest 

niezgodna z Konstytucją – podobnie jak w sprawie o sygn. P. 4/99 – aktualizuje konieczność 
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rozstrzygnięcia, czy ustalenie to może spowodować uchylenie wszystkich skutków 

materialnoprawnych wywołanych przez niezgodne z Konstytucją przepisy. Trybunał 

Konstytucyjny, rozstrzygając tę kwestię, musiał uwzględnić, że przepisy kwestionowane w 

niniejszej sprawie są przepisami międzyczasowymi, które przez swe wsteczne działanie 

podważyły skutki już zaistniałe w chwili poprzedzającego ich wejście w życie otwarcia spadku. 

Sytuacja widziana z tej perspektywy nie jest identyczna z sytuacją kształtującą się na tle oceny 

konstytucyjności przepisów szczególnych k.c. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.  

Kwestionowane przepisy, zrywając z podstawową dla prawa spadkowego normą 

międzyczasową, w myśl której nabycie spadku podlega prawu obowiązującemu w chwili 

śmierci spadkodawcy, bez względu na to, kiedy dochodzi do wydania orzeczenia sądowego 

stwierdzającego nabycie spadku, naruszyły konstytucyjną zasadę zakazującą wstecznego 

działania prawa.  

Stwierdzenie to nie uzasadnia jednak samo przez się zasadności orzeczenia 

niekonstytucyjności kwestionowanych przepisów od momentu ich wejścia w życie. Trybunał 

Konstytucyjny nie może bowiem pominąć w swej ocenie okoliczności, że przepisy te stały się 

podstawą weryfikacji praw własności nabytych przez osoby fizyczne w drodze dziedziczenia. 

Ustawodawca nie był wprawdzie konstytucyjnie zobligowany do takiego ukształtowania 

stosunków prawnych, ale wywołane tą regulacją skutki mają znaczenie dla ograniczenia 

konstytucyjnie dopuszczalnych zmian zrealizowanego już stanu prawnego. Uwzględnienia 

wymaga poza tym czas, w którym zakwestionowane przepisy obowiązywały. Ma to znaczenie 

w sytuacji, gdy przedmiotem sprawy są przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie 

Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., a jeszcze w większym stopniu, gdy są to przepisy sprzed 

wejścia w życie ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75, poz. 444, ze zm.), która to nowelizacja określiła 

Polskę jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości 

społecznej. „Proste” stwierdzenie niekonstytucyjności kwestionowanych przepisów (bez 

ograniczenia tej niekonstytucyjności do pewnego zakresu czasowego) powodowałoby 

ponowne naruszenie praw majątkowych, nabytych przez osoby będące spadkobiercami 

gospodarstwa rolnego, zgodnie z kwestionowanymi przepisami międzyczasowymi. Prawa tych 

osób także podlegają ochronie gwarantowanej przez dotyczące własności i innych praw 

majątkowych przepisy Konstytucji. Ochronę tych praw uzasadniają także oparte na art. 2 

Konstytucji zasady ochrony bezpieczeństwa prawnego i zaufania do prawa. Zasada niedziałania 

prawa wstecz jest adresowana także do Trybunału Konstytucyjnego, który w roli „negatywnego 

ustawodawcy” ma kompetencję do pozbawienia całości lub części aktu normatywnego mocy 

obowiązującej, a tym samym do spowodowania zmiany stanu prawnego, której konsekwencją 
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jest nie tylko zakaz stosowania przepisu uznanego za niezgodny z Konstytucją, ale i możliwość 

ponownego rozpatrzenia zakończonych już spraw. Stabilność stosunków, osiągana w wyniku 

rozstrzygnięcia ratione imperii przez sądy, jest sama w sobie wartością konstytucyjną (art. 2 i 

art. 45 Konstytucji). Każda zatem decyzja, w wyniku której następuje wzruszenie takich 

rozstrzygnięć, musi mieć za sobą konieczność ważenia wartości pozostających w konflikcie. 

Zatem, orzekając w kwestii zgodności z Konstytucją przepisów, które zostały 

zakwestionowane w niniejszej sprawie, Trybunał Konstytucyjny musi ocenić także 

oddziaływanie wyroku, stwierdzającego niezgodność kwestionowanych przepisów z 

Konstytucją, na skutki prawne, które przed ogłoszeniem tego wyroku w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej zostały ukształtowane przez wyrażone w tych przepisach normy 

prawne. Dlatego Trybunał Konstytucyjny – stosując konstrukcję analogiczną do zastosowanej 

w sprawie o sygn. P. 4/99 – uznał za uzasadnione zminimalizowanie oddziaływania wydanego 

w niniejszej sprawie wyroku na ukształtowane już stosunki prawne. W tym zakresie stanowisko 

Trybunału jest zbieżne ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego. Trybunał nie podziela 

natomiast stanowiska Sejmu, który opowiedział się za dekonstytucjonalizacją kontrolowanych 

przepisów, bez wskazywania jakichkolwiek ograniczeń w czasie. Skutkiem takiego zabiegu 

byłoby umożliwienie wzruszenia wszystkich postanowień wydanych kiedykolwiek w czasie 

obowiązywania zaskarżonych przepisów p.w.k.c., co oznaczałoby daleko posuniętą 

destabilizację stosunków własnościowych.  

5.2. W niniejszej sprawie ustalenie zakresu czasowego niezgodności z Konstytucją 

wymaga nie tylko analizy szczególnych cech sytuacji objętych unormowaniem przewidzianym 

w przepisach uznanych za niezgodne z Konstytucją, ale także uwzględniania faktu, że z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P. 4/99 (co 

nastąpiło z dniem 14 lutego 2001 r.) ostatecznie obalone zostało domniemanie konstytucyjności 

szczególnych przepisów k.c. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych.  

Trybunał Konstytucyjny zdecydował się na określenie w sentencji wyroku zakresu 

czasowego, w którym kwestionowane przepisy nie mogą być wyeliminowane z porządku 

prawnego, gdyż wzgląd na inne wartości i zasady konstytucyjne oraz istnienie domniemania 

konstytucyjności zakwestionowanych p.w.k.c. przeważa nad argumentacją uzasadniającą 

niezgodność treści danego przepisu z normą konstytucyjną. Trybunał, dokonując ważenia 

podlegających ochronie wartości konstytucyjnych, a także biorąc pod uwagę postulat spójności 

systemu prawnego, przyjął jako datę graniczną dzień ogłoszenia wyroku w sprawie o sygn. P. 

4/99.  

5.3. Trybunał Konstytucyjny ma świadomość, że taka formuła jego wyroku może 

powodować kolejną ingerencję w ukształtowane stosunki prawne – te, które tak jak w sprawie, 
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w związku z którą przedstawiono pytanie prawne – były modyfikowane już po 14 lutego 2001 

r. Jednak i tak formuła ta minimalizuje zakres ingerencji w prawa majątkowe. Trybunał 

Konstytucyjny nie ma innych instrumentów prawnych, które pozwoliłyby na usunięcie skutków 

obowiązywania przedkonstytucyjnych regulacji nieodpowiadających standardowi 

demokratycznego państwa prawa. Takimi instrumentami dysponuje ustawodawca. Nie można 

abstrahować tu od okoliczności, że od ogłoszenia wyroku w sprawie o sygn. P. 4/99 

ustawodawca nie podjął żadnych kroków zmierzających do uregulowania stanu prawnego w 

dziedzinie ustawowego dziedziczenia gospodarstw rolnych ani zasad zrekompensowania 

skutków obowiązywania niekonstytucyjnych przepisów.  

6. Skutki wyroku. 

Przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny formuła wyroku o niekonstytucyjności p.w.k.c. 

od określonego momentu czasowego (14 lutego 2001 r.) oznacza, że od tego dnia wskazane w 

wyroku przepisy nie mogą być już stosowane, nawet gdyby za ich stosowaniem przemawiały 

„normalne” reguły intertemporalne.  

Jednocześnie formuła ta wyłącza ponowne orzekanie (w związku z wydaniem 

niniejszego wyroku) w sprawie spadkowej zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu 

nabycia spadku, wydanym na podstawie kwestionowanych przepisów przed 14 lutego 2001 r.  

W sprawie, która stała się przyczyną przedstawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu 

wątpliwości przez pytający sąd, nie ma zatem podstaw do korygowania postanowienia z 1 

kwietnia 1957 r., sygn. akt Ns 262/56, wydanego przez Sąd Powiatowy w Poznaniu, w kwestii 

stwierdzenia nabycia spadku.  

98 

7. Zważywszy powyższe okoliczności, Trybunał Konstytucyjny orzekł jak w sentencji. 
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1. Stan faktyczny wyroku TK58 

 

 Spadek obejmujący gospodarstwo rolne otwarł się 9 kwietnia 1954 roku. 

Postanowieniem z 1 kwietnia 1957 r. Sąd Powiatowy stwierdził prawa do spadku z ustawy 

według prawa spadkowego z 1946 roku. Spadek po zmarłej odziedziczyło siedmioro dzieci. 

Prawo spadkowe z 1946 r. nie przewidywało osobnego punktu w sentencji takiego orzeczenia 

o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego, gdyż nie znało ono wtedy szczególnych przepisów o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Z dniem 5 lipca 1963 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 

czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych59, która przewidywała 

szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Na podstawie art. 24 ust. 1 tej 

ustawy, jej przepisy uzyskały moc wsteczną i znajdowały zastosowanie także do spadków 

obejmujących gospodarstwo rolne otwartych przed dniem 5 lipca 1963 roku. Jej przepisy w 

zasadzie bez zmian zostały włączone do kodeksu cywilnego z 1964 roku. Zgodnie z art. LV § 

1 p.w.k.c. do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed dniem 

wejścia w życie kodeksu cywilnego (18 V 1964 r.) stosuje się przepisy tego kodeksu, z 

uwzględnieniem art. LVI p.w.k.c. Jednocześnie art. LVIII p.w.k.c. stanowi, iż wydane przed 

dniem 5 lipca 1963 r. postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, w którego skład wchodzi 

gospodarstwo rolne, traci moc prawną ex lege (z mocy prawa) w stosunku do tego 

gospodarstwa, chyba że spadkobierca zmarł przed tym dniem. W celu wywołania skutków 

związanych z takim stwierdzeniem, w stosunku do należącego do spadku gospodarstwa rolnego 

postanowienie to powinno być uzupełnione przez wymienienie spadkobierców, którzy 

zachowali prawo dziedziczenia według przepisów art. LVI i art. LVII p.w.k.c. oraz ich 

udziałów w tym gospodarstwie. Miało to taki skutek w tej sprawie, że postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku z 1 kwietnia 1957 r. zachowało moc prawną co do spadku na 

zasadach ogólnych (nie obejmującego gospodarstwa rolnego), natomiast w stosunku do 

gospodarstwa rolnego wchodzącego w skład spadku wymagało ono uzupełnienia przez 

stwierdzenie, którzy spadkobiercy i w jakim ułamku zachowali prawo dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego (dziedziczą to gospodarstwo rolne). Takie postanowienie uzupełniające 

Sąd Rejonowy wydał dopiero w 2004 roku. Sąd Rejonowy stwierdził, że spośród siedmiorga 

dzieci, prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego zachowało czworo dzieci, co znalazło wyraz 

w sentencji postanowienia uzupełniającego o stwierdzeniu praw do spadku. Apelację od tego 

                                                           
58 Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem opublikowana w OTK ZU „A” 2007 r., z. 8, poz. 96, s. 1189-1206. 
Sentencja wyroku została ogłoszona dnia 19 września 2007 r. w Dz.U. z 2007 r., nr 170, poz. 1205. 
59 Dz.U. z 1963 r., nr 28, poz. 168. 
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postanowienia złożył jeden z uczestników tego postępowania, kwestionując zachowanie prawa 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez jednego ze spadkobierców. Sąd apelacyjny 

(Okręgowy) rozpoznając apelację, powziął wątpliwości prawne, które znalazły wyraz w 

przytoczonym uprzednio jego pytaniu prawnym do TK. W następstwie tego pytania prawnego 

TK orzekł jak w sentencji wyroku.  

 

 

2. Stanowisko stron 

 

W postępowaniu przed TK wzięli udział Sąd Okręgowy, Sejm reprezentowany przez 

Marszałka Sejmu, Prokurator Generalny. Zajęli oni stanowiska prawne w tej sprawie przed 

rozprawą (część I uzasadnienia TK) i na rozprawie (część II uzasadnienia TK). Uznali oni, że 

wymienione przepisy art. LV, LVI i LVIII p.w.k.c. są sprzeczne z konstytucją z 1997 r., 

wskazali też, jakie przepisy konstytucji zostały naruszone i w jaki sposób. Nie ma potrzeby tego 

powtarzania tutaj (odesłanie do treści tego wyroku TK, jego części I i II, por. wyżej). 

 

 

 3. Teksty p.w.k.c. (art. LI-LXIII) oraz przepisów wprowadzających nowele do 

kodeksu cywilnego z 26 X 1971 r., 26 III 1982 r. i 28 VII 1990 r. w zakresie dziedziczenia 

gospodarstw rolnych 

 a) P.w.k.c. (art. I, IV pkt 2, art. LI-LXIII)60 

Art. I. 

 Kodeks cywilny wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem art. 160-167, 

178, 213-219 oraz art. 1058-1088, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia kodeksu [18 V 

1964 r. – M.N.]. 

Art. IV. 

 Uchyla się: 

                                                           
60 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. przepisy wprowadzające kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., nr 16, poz. 94; z 
1974 r., nr 24, poz. 142; z 1982 r., nr 19, poz. 147; z 1990 r., nr 55, poz. 321; z 1994 r., nr 85, poz. 388; z 2003 r., 
nr 49, poz. 408; z 2007 r., nr 170, poz. 1205). 
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 2) ustawę z dnia 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych 

(Dz.U. Nr 28, poz. 168). 

Art. LI. 

 Do spraw spadkowych stosuje się prawo obowiązujące w chwili śmierci spadkodawcy, 

o ile przepisy poniższe nie stanowią inaczej. 

Art. LII. 

 § 1. Do testamentów, do odwołania testamentów, jak również do umów o zrzeczenie się 

dziedziczenia stosuje się, jeżeli chodzi o zdolność osób, o formę i o wady oświadczenia woli, 

prawo obowiązujące w chwili złożenia tych oświadczeń. 

 § 2. Do umów zbycia spadku stosuje się prawo obowiązujące w chwili ich zawarcia. 

Art. LIII. 

 Przepisy kodeksu cywilnego o dziale spadku stosuje się także do działów spadków 

otwartych przed dniem wejścia kodeksu w życie, chyba że umowa o dział została zawarta przed 

tym dniem albo że postępowanie przed sądem w pierwszej instancji zostało już przed tym 

dniem zakończone. 

Art. LIV. 

 Przepisy kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym Skarbu Państwa stosuje się 

bez względu na rodzaj majątku, do wszelkich spadków otwartych przed dniem 1 stycznia 1947 

r., jeżeli według przepisów obowiązujących przed tą datą spadki te były wakujące lub 

bezdziedziczne, chyba że postępowanie dotyczące spadku zostało już prawomocnie ukończone. 

Art. LV. 

 § 1. Do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed 

dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego stosuje się przepisy tego kodeksu, o ile artykuły 

poniższe nie stanowią inaczej. 

 § 2. Jednakże ilekroć przepisy tytułu X księgi czwartej kodeksu cywilnego odsyłają do 

przepisów zawartych w innych tytułach tej księgi, stosuje się zamiast nich przepisy 

dotychczasowe. 

 Art. LV jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim odnosi się do spraw 

spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od dnia 14 II 2001 r., czyli od dnia 
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ogłoszenia wyroku TK z dn. 31 I 2001 r. (sygn. P 4/99) w Dz.U. RP – wyrok TK (Dz.U. z 2007 

r., nr 170, poz. 1205). 

Art. LVI. 

 § 1. Prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego przed 

dniem 5 lipca 1963 r. zachowują spadkobiercy, którzy przed dniem 5 lipca 1963 r. w drodze 

faktycznych (nieformalnych) działów objęli w posiadanie to gospodarstwo lub jego część. 

Przepis ten stosuje się również w wypadku, gdy do dziedziczenia był powołany tylko jeden 

spadkobierca, jeżeli przed dniem 5 lipca 1963 r. objął w posiadanie należące do spadku 

gospodarstwo rolne. 

 § 2. Prawo dziedziczenia takiego gospodarstwa zachowują również spadkobiercy 

określeni w przepisach art. 1059-1062 kodeksu cywilnego z tą jednak zmianą, że określone w 

tych przepisach warunki istniały nie w chwili otwarcia spadku, lecz w dniu 5 lipca 1963 r. i że 

przewidziane w tych przepisach oświadczenie o gotowości prowadzenia gospodarstwa zostało 

złożone przed dniem 6 stycznia 1964 r. 

 § 3. Prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez spadkobierców, którzy zmarli 

przed dniem 5 lipca 1963 r., podlega przepisom obowiązującym przed tą datą. Prawo 

dziedziczenia udziałów w spadkowym gospodarstwie rolnym zachowują ci spośród ich 

spadkobierców, którzy odpowiadają warunkom określonym w paragrafach poprzedzających. 

W braku takich spadkobierców udział zmarłego w gospodarstwie rolnym przypada w 

odpowiednim stosunku tym jego współspadkobiercom, którzy bezpośrednio przed dniem 5 

lipca 1963 r. pracowali w tym gospodarstwie, a jeżeli takich współspadkobierców nie było – 

pozostałym współspadkobiercom zachowującym prawo dziedziczenia według przepisów 

paragrafów poprzedzających. 

 Art. LVI jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim odnosi się do spraw 

spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od dnia 14 II 2001 r., czyli od dnia 

ogłoszenia wyroku TK z dn,. 31 I 2001 r. (sygn.. P 4/99) w Dz.U. RP – wyrok TK (Dz.U. z 2007 

r., nr 170, poz. 1205). 

Art. LVII. 

 W razie zbycia przez spadkobiercę udziału w spadku przed dniem 5 lipca 1963 r. 

nabywca zachowuje prawo do tego udziału bez względu na to, czy zbywca udziału należy do 

spadkobierców, którzy stosownie do przepisów art. LVI zachowali prawo dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego. 
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Art. LVIII. 

Wydane przed dniem 5 lipca 1963 r. postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, w skład 

którego wchodzi gospodarstwo rolne, traci moc w stosunku do tego gospodarstwa, chyba że 

spadkobierca zmarł przed tym dniem. Do wywołania skutków związanych z takim 

stwierdzeniem w stosunku do należącego do spadku gospodarstwa rolnego postanowienie to 

winno być uzupełnione przez wymienienie spadkobierców, którzy zachowali prawo 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego według przepisów art. LVI i LVII oraz ich udziałów w tym 

gospodarstwie. 

 Art. LVIII jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim odnosi się do spraw 

spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od dnia 14 II 2001 r., czyli od dnia 

ogłoszenia wyroku TK z dn. 31 I 2001 r. (sygn.. P 4/99) w Dz.U. RP – wyrok TK (Dz.U. z 2007 

r., nr 170, poz. 1205). 

Art. LIX. 

 Jeżeli wydane przed dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających kodeksu 

cywilnego, dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, postanowienie o stwierdzeniu 

praw do spadku w części określającej udziały spadkobierców w gospodarstwie rolnym 

pozostaje w sprzeczności z przepisami art. LV i LVI, ulega ono na wniosek osoby 

zainteresowanej odpowiedniej zmianie. 

Art. LX. 

 § 1. Spadkobiercy, którzy stosownie do przepisów art. LVI zachowali prawo 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego, oraz nabywcy udziałów w spadku określeni w art. LVI 

mają również prawo do otrzymania tego gospodarstwa lub jego części w drodze działu spadku. 

 § 2. Jeżeli kilku spadkobierców użytkuje osobiście wydzielone części gospodarstwa 

należącego do spadku, a podział tego gospodarstwa między tych spadkobierców nie jest 

dopuszczalny według przepisów o podstawowej normie obszarowej, dział może być dokonany 

bez zachowania tej normy. 

Art. LXI. 

 § 1. Spłaty odpowiadające pełnemu udziałowi spadkowemu w gospodarstwie rolnym 

należącym do spadku otwartego przed dniem 5 lipca 1963 r. otrzymują spadkobiercy, którzy 

bezpośrednio przed dniem 5 lipca 1963 r. pracowali w tym gospodarstwie nieprzerwanie co 

najmniej od roku, spadkobiercy, którzy w dniu 5 lipca 1963 r. byli trwale niezdolni do pracy, 
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oraz osoby, które nabyły udział w spadku przed dniem 5 lipca 1963 r., jeżeli w drodze działu 

spadku nie zostanie im przyznane gospodarstwo rolne lub jego część. 

 § 2. Spłaty przypadające innym spadkobiercom, którzy według przepisów artykułów 

poprzedzających zachowali prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego, mogą być obniżone 

stosownie do przepisów art. 1075 kodeksu cywilnego. 

Art. LXII. 

 § 1. Jeżeli dział spadku nastąpił przed dniem wejścia w życie przepisów kodeksu 

cywilnego dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, pozostaje on w mocy z tym 

zastrzeżeniem, że spadkobiercy, którzy nie zachowali prawa dziedziczenia gospodarstwa 

rolnego, tracą prawo do nie uiszczonych jeszcze spłat z tytułu udziału w tym gospodarstwie 

oraz z tytułu przypadającego z gospodarstwa rolnego zachowku i nie pobranych dochodów. 

 § 2. Przepis powyższy stosuje się również w wypadku, gdy należności określone w tym 

przepisie zostały zasądzone innym orzeczeniem sądowym lub ustalone w umowie. 

Art. LXIII. 

Do spadku otwartego przed dniem wejścia w życie przepisów kodeksu cywilnego 

dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, do którego należy wkład gruntowy w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową, stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału niniejszego dotyczące spadku, w którego skład wchodzi 

gospodarstwo rolne. 

Art. LXIV. 

 W razie wątpliwości, czy ma być stosowane prawo dotychczasowe czy kodeks cywilny, 

stosuje się kodeks cywilny. 

Art. LXV. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r., z wyjątkiem art. IV, XXI-XXIV, 

XLIV, LV-LXIII, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia ustawy [18 V 1964 r. – M.N.]. Z 

dniem ogłoszenia ustawy wchodzą również w życie art. I, II, XV, XXVI, XXXIX, LI, LII i 

LXIV, o ile dotyczą nieruchomości rolnych i gospodarstw rolnych. 
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b) Nowela k.c. z 26 X 1971 r. 

 

 Ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniająca ustawę Kodeks cywilny (art. 2, 3)61. 

 „Art. 2. 1. Do dziedziczenia gospodarstwa rolnego należącego do spadku otwartego 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego w 

brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że przed tym dniem nastąpił już dział spadku.  

 § 2. Jeżeli wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku w części dotyczącej dziedziczenia gospodarstwa rolnego 

pozostaje w sprzeczności z przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, postanowienie to ulega na wniosek osoby zainteresowanej odpowiedniej zmianie. 

 § 3. Jeśli dział spadku następuje po wejściu w życie niniejszej ustawy, stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym tą ustawą. 

 § 4. Jeżeli przed wejściem w  życie niniejszej ustawy zostały ustalone dopłaty lub spłaty 

w związku ze zniesieniem współwłasności, sąd na wniosek osoby zainteresowanej może 

dokonać ich obniżenia stosując odpowiednio przepisy art. 216 § 6 Kodeksu cywilnego w 

brzmieniu nadanym niniejsza ustawą”. 

 „Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia” [4 XI 1971 r. – M.N.]. 

 

 

c) Nowela k.c. z 26 III 1982 r. 

 

 Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. – o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu 

ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych62. 

 „Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia” [6 IV 1982 r. – M.N.]. 

 

 

                                                           
61 Dz.U. z 1971 r., nr 27, poz. 252. 
62 Dz.U. z 1982 r., nr 11, poz. 81. 
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 d) Nowela k.c. z 28 VII 1990 r. 

 

 Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny63. 

 „Art. 14. 1. Przepisy Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje 

się do spadków otwartych od dnia wejścia w życie tej ustawy [1 X 1990 r. – M.N.]. 

 2. Do zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego oraz do działu spadku, 

obejmującego gospodarstwo rolne lub wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej 

stosuje się przepisy obowiązujące w dacie tych zdarzeń”. 

 „Art. 15. 1. Samoistny posiadacz nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa 

rolnego, które przed dniem 6 kwietnia 1982 r. odziedziczył z ustawy Skarb Państwa po osobie 

będącej spadkodawcą tego posiadacza lub jego wstępnego może żądać, aby Skarb Państwa 

przeniósł na niego własność tej nieruchomości. 

 2. Przeniesienie własności stosownie do ust. 1 następuje nieodpłatnie, jednakże Skarb 

Państwa może żądać od nabywcy zwrotu wydatków, jakie poniósł na pokrycie długów 

związanych z gospodarstwem rolnym. Z chwilą przeniesienia własności na nabywcę 

przechodzą prawa i obowiązki należące do spadku, związane z gospodarstwem rolnym. 

 3. W wypadku gdy nieruchomość wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, które 

Skarb Państwa odziedziczył z ustawy po spadkodawcy przed dniem 6 kwietnia 1982 r., znajduje 

się we władaniu Skarbu Państwa, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również do spadkobierców tego 

spadkodawcy lub ich zstępnych, jeżeli w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy odpowiadają 

warunkom przewidzianym w art. 1059 pkt 1 lub 2 Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, z tym że Skarb Państwa może żądać od nabywcy zwrotu nakładów 

koniecznych nie mających pokrycia w korzyściach, które uzyskał z nieruchomości, oraz żądać 

innych nakładów, które zwiększają wartość nieruchomości w chwili przeniesienia własności. 

 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania w razie wzniesienia przez Skarb Państwa na 

nieruchomości budynku lub innego urządzenia o wartości przewyższającej wartość 

nieruchomości. W wypadku takim spadkobiercy mogą żądać od Skarbu Państwa 

odszkodowania ustalonego jak w wypadku wywłaszczenia nieruchomości. 

                                                           
63 Dz.U. z 1990 r., nr 55, poz. 321. 
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 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy Skarb Państwa przed 

dniem 6 kwietnia 1982 r. odziedziczył udział w gospodarstwie rolnym”. 

 „Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1990 r.”. 

 

 

e) TK 31 I 2001 r. 

 

 Jak była o tym mowa (część I), wyrok TK z 31 I 2001 r. wszedł w życie z dniem 14 

lutego 2001 roku. Z dniem 14 II 2001 r. uchylono przepisy o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych w zakresie spadków otwartych po 13 II 2001 r. 

 

 

 f) TK 5 IX 2007 r. 

 

 Jak była o tym mowa (część II), wyrok TK z 5 IX 2007 r. został ogłoszony w dniu 19 

września 2007 roku (wtedy powinien wejść w życie). M.zd. wszedł on jednak w życie z mocą 

wsteczną od 14 lutego 2001 r. (daty wejścia w życie wyroku TK z 31 I 2001 r. 

  

 

g) Wnioski ogólne 

 

 Przepisy ogólne prawa spadkowego kodeksu cywilnego (art. 922-1057) weszły w życie 

z dniem 1 stycznia 1965 r. 

 Przepisy spadkowe o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088 k.c.) weszły 

w życie z dniem ich ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. 

 Przepisy wprowadzające k.c. powszechnego prawa spadkowego weszły w życie z 

dniem 1 stycznia 1965 r. 
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 Przepisy wprowadzające k.c. dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych (art. LV-

LXIII p.w.k.c.) weszły w życie z dniem ogłoszenia, czyli 18 maja 1964 r. 

 Przepisy k.c. dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych mają moc wsteczną (art. LV 

§ 1), czyli stosuje się je do dziedziczenia gospodarstw rolnych co do spadków otwartych przed 

dniem wejścia ich w życie, czyli przed 18 maja 1964 r., z tym że do spadków rolnych otwartych 

przed 5 lipca 1963 r. stosuje się je z modyfikacjami wynikającymi z art. LVI i LVII p.w.k.c. Z 

dniem 5 lipca 1963 r. weszła w życie ustawa z 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału 

gospodarstw rolnych. Została ona uchylona przez p.w.k.c. Jej postanowienia w zasadzie bez 

zmian przejął kodeks cywilny. Przepisy kodeksu cywilnego w brzmieniu ustalonym w 1964 r. 

i potem nowelą do k.c. z 1971 r. stosuje się wprost do spadków obejmujących gospodarstwo 

rolne od 5 lipca 1963 roku. Przepisy ustawy z 29 VI 1963 r. zostały bowiem zastąpione 

przepisami k.c. z 1964 r. i nadano im moc wsteczną od 5 lipca 1963 roku. Co do spadków 

rolnych otwartych przed 5 VII 1963 r. stosuje się przepisy k.c. z 1964 r. w brzmieniu ustalonym 

nowelą do k.c. z 1971 r. i z modyfikacjami z art. LVI i LVII p.w.k.c. (te ostatnie mają 

pierwszeństwo przed przepisami k.c. i w kwestiach w nich nie uregulowanych odsyłają do 

przepisów k.c.). Jeśli spadkobierca gospodarstwa rolnego zmarł przed 5 lipca 1963 r., to jego 

dziedziczenie podlega przepisom obowiązującym przed tą datą (bez ograniczeń rolnych z art. 

LVI, art. 1059-1062 k.c.) (art. LVI § 3 zd. 1 p.w.k.c.). 

 Nowela do k.c. z 26 X 1971 r. weszła w życie z dniem 4 listopada 1971 r. i miała moc 

wsteczną. 

 Nowela do k.c. z 26 III 1982 r. weszła w życie z dniem 6 kwietnia 1982 r. i nie miała 

ona mocy wstecznej. 

 Nowela do k.c. z 28 VII 1990 r. weszła w życie z dniem 1 października 1990 r. i nie 

miała mocy wstecznej. 

 Do dziedziczenia gospodarstw rolnych w zakresie spadków ich obejmujących otwartych 

przed 4 listopada 1971 r. stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w brzmieniu ustalonym 

nowelą z 1971 r., chyba że przed tym dniem nastąpił już dział spadku [z uwzględnieniem jednak 

modyfikacji co do spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r. wynikających z art. LVI, LVII 

(LVIII) p.w.k.c., pewne przepisy k.c. z 1964 r. uległy zmianie w 1971 r., a pewne nie uległy 

zmianie (czyli stosuje się je wtedy w brzmieniu ustalonym w 1964 r.)]. Przepisy k.c. o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych stosuje się wprost do spadków rolnych otwartych od 5 lipca 

1963 r. (w okresie od 5 lipca 1964 r. do 18 V 1964 r. nie stosuje się zatem modyfikacji 
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wynikających z art. LVI p.w.k.c.). Przepisy noweli do k.c. z 1971 r. stosuje się także do 

spadków otwartych między 4 listopada 1971 r. a 5 kwietnia 1982 r. 

 W okresie od 6 kwietnia 1982 r. do 30 września 1990 r. stosuje się przepisy w brzmieniu 

ustalonym nowelą z 1982 r. 

 Przepisy w brzmieniu ustalonym nowelą z 1990 r. mają zastosowanie do spadków 

otwartych po 30 września 1990 roku. Przepisy o dziedziczeniu ustawowym w brzmieniu 

ustalonym nowelą do k.c. z 1990 r. stosuje się w okresie od 1 października 1990 r. do 13 lutego 

2001 roku. Z dniem 14 lutego 2001 r. zostały one uchylone wyrokiem TK z 31 I 2001 r. 

 Od 14 II 2001 r. nie ma żadnych ograniczeń w dziedziczeniu ustawowym gospodarstw 

rolnych. Od 1 października 1990 r. nie ma żadnych ograniczeń w dziedziczeniu testamentowym 

gospodarstw rolnych (uchylony art. 1065 k.c. przez nowelę z 1990 r.). 

 

 

h) Inne uwagi. 

 

 Co do brzmienia przepisów o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym gospodarstw 

rolnych w wersji pierwotnej z 1964 r. oraz ustalonej nowelami z 1971, 1982, 1990 r. odsyłam 

do ich zmieniających się tekstów (jw.). 

 W latach 1964-2007 następowała stopniowa liberalizacja tych przepisów, ich stopniowe 

łagodzenie (1971, 1982, 1990 r.), aż z dniem 14 lutego 2001 r. zostały one całkowicie uchylone 

wyrokiem TK z 31 I 2001 roku. Obecnie od 14 lutego 2001 r. dziedziczenie ustawowe i 

testamentowe podlega tylko ogólnym przepisom prawa spadkowego (art. 922-1057 k.c.). 

Utraciły moc art. 1059-1065 k.c. Nie ma tu żadnych ograniczeń rolnych w postaci szczególnych 

przesłanek rolnych wymaganych uprzednio do dziedziczenia gospodarstw rolnych 

(produkcyjnych lub humanitarnych, socjalnych). Jest to zatem rozwiązanie trafne. Tak też jest 

w obcych ustawodawstwach. Tylko w prawie polskim były wymagane od spadkobierców 

ustawowych i testamentowych szczególne przesłanki rolne podmiotowe (produkcyjne, 

humanitarne). Nie było ich w żadnym innym państwie na świecie. Miało to doprowadzić do 

uspołecznienia rolnictwa (jego nacjonalizacji, pegeeryzacji). Polska (obok Jugosławii) była 

jedynym państwem socjalistycznym, w którym były indywidualne (prywatne) gospodarstwa 

rolne. Nie było ich w innych państwach socjalistycznych. Przepisy rolne kodeksu cywilnego 
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były jednym z wielu instrumentów prawnych i gospodarczych, ekonomicznych i finansowych, 

które miały doprowadzić do uspołecznienia rolnictwa (jego nacjonalizacji). „Zmierzały one do 

socjalistycznej przebudowy ustroju rolnego, a co za tym idzie – ugruntowania ustroju 

społeczno-gospodarczego, właściwego celom i zadaniom Państwa Ludowego”64. W akcji tej 

brał czynny udział ustawodawca kierowany przez partie oraz niestety także pewni nauczyciele 

akademiccy, którzy teraz i inni o tym zapominają, trzeba teraz ich rozliczyć (np. przez Instytut 

Pamięci Narodowej). Zachciało się im wprowadzać kołchozy i sowchozy do Polski, wbrew 

stanowczej woli Narodu, społeczeństwa, chłopów. Przesłanki rolne dziedziczenia gospodarstw 

rolnych zostały omówione w części I pracy. 

 

 

4. Problem konstytucyjny. 

 

 Problem prawny w tej sprawie wziął się stąd, że TK w wyroku z dnia 31 stycznia 2001 

r. uznał za niekonstytucyjne przepisy noweli z 1990 r. w zakresie spadków obejmujących 

gospodarstwa rolne otwartych po dniu 13 lutego 2001 roku. Natomiast TK w wyroku z 31 

stycznia 2001 r. uznał za zgodne z konstytucją przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 

(art. 1059-1064 k.c.) – w zakresie spadków obejmujących gospodarstwa rolne otwartych przed 

14 lutego 2001 r. (za konstytucyjne w tym zakresie uznał zatem przepisy wprowadzające 

kodeks cywilny, art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c., co do spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r., 

co do spadków takich otwartych w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r., czyli TK w 

wyroku z 31 I 2001 r. uznał za zgodne z konstytucją: przepisy wprowadzające kodeks cywilny, 

kodeksu cywilnego z 1964 r. oraz po noweli z 1971, 1982 i 1990 r.). Wyrok TK z 31 I 2001 r. 

nie obejmował stanu faktycznego, który legł u podstaw wyroku TK z 5 IX 2007 r. (spadek rolny 

otwarty przed 5 lipca 1963 r.). Co do p.w.k.c. (art. LV, LVI, LVIII) nie było pytania prawnego 

przy wydawaniu wyroku TK z 31 stycznia 2001 roku. Nie mógł zatem na ten temat 

wypowiedzieć się wtedy TK w tym orzeczeniu z 31 stycznia 2001 r. (zgodnie z art. 193 

konstytucji). Teraz takie pytanie prawne zostało postawione TK i wypowiedział się co do niego 

TK w wyroku z 5 września 2007 roku. M.zd. mimo że formalnie TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

nie wypowiedział się na temat konstytucyjności przepisów wprowadzających k.c. (art. LV, 

LVI, LVIII), to mimo braku tego i milczenia na ten temat w wyroku z 31 stycznia 2001 r., TK 

                                                           
64 Wyrok SN z 28 V 1969 r. III CZP 23/69, OSNCP 1970, z. 1, poz. 3. 
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w tym orzeczeniu z 31 stycznia 2001 r. m.zd. pośrednio (wniosek wyprowadzony w drodze 

wykładni całego wyroku TK z 31 I 2001 r.) uznał te przepisy za konstytucyjne, skoro wyraźnie 

uznał za konstytucyjne te przepisy rolne w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 roku. 

Ale z powodu braku takiego pytania prawnego i milczenia TK w tym wyroku z 31 I 2001 r. na 

ten temat, formalnie otworzył TK furtkę dla pytania prawnego i wyroku TK z 5 września 2007 

r. 

 W sprawie dziedziczenia gospodarstw rolnych są przepisy materialnoprawne (art. 1059-

1065 k.c.) i przepisy intertemporalne (wymienione uprzednio, w tym co do spadków rolnych 

otwartych przed 5 lipca 1963 r. przepisy wprowadzające k.c., art. LV, LVI, LVIII). Jaka 

zachodzi relacja między przepisami materialnoprawnymi a międzyczasowymi 

(intertemporalnymi). Przepisy prawa materialnego regulują zasady  dziedziczenia gospodarstw 

rolnych, zaś przepisy intertemporalne regulują zakres czasowy obowiązywania przepisów 

materialnoprawnych (od kiedy do kiedy one obowiązują). Wyrok TK z 5 IX 2007 r. dotyczy 

tylko przepisów wprowadzających kodeks cywilny, a ściślej art. LV, LVI, LVIII. Nie dotyczy 

on innych przepisów wprowadzających kodeks cywilny  (wyżej wyliczonych) i nie dotyczy on 

przepisów wprowadzających (intertemporalnych, międzyczasowych) poszczególnych nowel 

kodeksu cywilnego (z 1971, 1982, 1990 r.), uprzednio przeze mnie wymienionych. Nie zmienia 

on (wyrok TK z 5 IX 2007 r.) tych zasad intertemporalnych w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 

lutego 2001 roku. Jest to ważna konstatacja. Nie została ona niestety wypowiedziana wyraźnie 

przez TK w wyroku z 5 IX 2001 r., a szkoda, taki jednak wniosek płynie z wykładni tego 

wyroku. Trzeba się tego domyślać, a powinno być wyraźnie (expressis verbis) wypowiedziane. 

A szkoda, że nie uczyniono tego wprost. 

 TK na styku norm materialnoprawnych i intertemporalnych wskazuje dwie metody 

rozwiązania tego problemu. 

 Po pierwsze, powołuje się na orzecznictwo TK (pkt 2.2., s. 1198), wskazuje, „że na 

reżim prawny szczególnego dziedziczenia gospodarstw rolnych składają się – jako iunctim – 

przepisy materialnoprawne (uznane za niekonstytucyjne w wyroku o sygn. P. 4/99 przepisy k.c. 

o dziedziczeniu gospodarstw rolnych) i przepisy intertemporalne, wyznaczające czasowy 

zakres ich obowiązywania (a tym samym stosowania), oraz gdyby wyciągnąć wnioski z 

okoliczności, iż wyrok w sprawie o sygn.. P. 4/99 jest źródłem supernormy intertemporalnej, 

wyłączającej stosowanie przepisu uznanego za niekonstytucyjny po dacie orzeczenia 

niekonstytucyjności” (czyli po 13 II 2001 r.). 
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 Na tej podstawie TK stwierdza, że skoro przepisy materialnoprawne o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych zostały uznane za niekonstytucyjne po dniu 13 lutego 2001 r., to także co 

do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r., gdy orzeczenia spadkowe (np. o 

stwierdzeniu nabycia spadku) wydawane są po 13 lutego 2001 r., to nie powinny być wydawane 

również takie orzeczenia, mimo że spadek otwarł się przed 13 II 2001 roku. Tę drogę dopuszcza 

TK w tym wyroku z 5 IX 2007 r. (pkt 2.2). 

 M.zd. powstaje retoryczne pytanie, dlaczego TK co do spadków otwartych od 5 lipca 

1963 r. do 13 lutego 2001 r. nie poszedł tą samą drogą, gdy orzeczenie spadkowe wydawane 

jest po 13 lutego 2001 roku. Nie jest to logiczne, ale TK z 5 IX 2007 r. tego nie uczynił (zrobił 

to jednak w sposób niejasny, ale w istocie z wykładni całego wyroku TK z 5 IX 2007 r. i 

odesłania do wyroku TK z 31 I 2001 r. wynika, że TK w wyroku z 5 IX 2007 r., oraz oczywiście 

w wyroku z 31 I 2001 r., tego nie uczynił, czyli tego, co zostało powiedziane w tym zdaniu 

przed tym nawiasem). Skoro TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał za konstytucyjne przepisy 

obowiązujące w okresie od 13 II 1963 do 13 II 2001 r., to musiał przyjąć, że orzeczenia w 

sprawach spadkowych wydawane po 13 lutego 2001 r. (co do spadków rolnych otwartych od 5 

VII 1963 do 13 II 2001 r.) są wydawane na podstawie tych konstytucyjnych przepisów 

materialnoprawnych z lat od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. (a nie według powszechnego 

prawa spadkowego, np. art. 922-1057 k.c.). 

 Nie poszedł tą drogą pierwszą według TK Sąd Okręgowy w Poznaniu, składając to 

pytanie prawne do TK. Sąd Okręgowy wybrał drugą drogę, zgłosił on Trybunałowi 

Konstytucyjnemu zastrzeżenia co do konstytucyjności przepisów intertemporalnych 

niezaskarżonych w sprawie o sygn. P. 4/99. Wybór drogi postępowania w obliczu wątpliwości 

należał do decyzji pytającego sądu (pkt 2.3.). Jak powiedziano, Sad Okręgowy wybrał drugą 

drogę. 

 TK udzielając odpowiedzi, dostosował ją do postawionego mu pytania i odpowiedział 

w sentencji wyroku w drugi sposób. Niemniej z uzasadnienia tego wyroku TK z 5 IX 2007 r. 

wynika, że odpowiedział mu on także w pierwszy sposób. Obie bowiem drogi są dopuszczalne. 

Na obu drogach można dojść do wniosku, że niekonstytucyjne przepisy prawa materialnego co 

do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. są pozbawione mocy prawnej co do 

orzeczeń spadkowych wydawanych po 13 lutego 2001 r. (1. supernorma intertemporalna 

derogująca, 2. niekonstytucyjność p.w.k.c.). Obie te drogi ja też aprobuję. 
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5. Standard konstytucyjności przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych  

ustalony w wyroku TK z 31 I 2001 r.  

 

  TK w wyroku z dnia 5 września 2007 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy 

materialnoprawne i intertemporalne z tych samych powodów, dla których TK w wyroku z 31 

stycznia 2001 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. TK 

w wyroku z 5 IX 2007 r. odsyła co do uzasadnienia swego stanowiska do wyroku TK z 31 I 

2001 r., zob. pkt 3.1., s. 1198-1199 wyroku TK z 5 IX 2007 roku. Tak samo czynię ja, z tych 

samych powodów, dla których uznałem za niekonstytucyjne przepisy materialnoprawne 

kodeksu cywilnego o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, uznaję za niekonstytucyjne przepisy 

intertemporalne regulujące dziedziczenie gospodarstw rolnych (w tym przepisy wprowadzające 

kodeks cywilny, art. LV, LVI, LVIII). Nie ma potrzeby powtarzania tego tutaj (odesłanie do 

odpowiedniego stosowania części I pracy w tym przypadku do jej części II). TK podnosi w 

wyroku z 5 IX 2007 r. dodatkowy argument prawny w tym zakresie, że przepisy 

intertemporalne kodeksu cywilnego (art. LV, LVI, LVIII) działają z mocą wsteczną, co jest 

sprzeczne z konstytucją i zasadami prawa spadkowego (art. LI p.w.k.c., że do dziedziczenia 

stosuje się przepisy obowiązujące w dacie śmierci spadkodawcy), z czym trzeba się 

(dodatkowo) zgodzić. 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. niejasno pisze, czy konstytucyjne byłyby przepisy prawne 

wprowadzające ograniczenia na etapie działu spadku, bo na pewno TK uznał, że wprowadzenie 

takich ograniczeń na etapie powołania do spadku (dziedziczenia ustawowego lub 

testamentowego) byłoby sprzeczne z konstytucją (niekonstytucyjne). Można przypuszczać, że 

TK w tym zakresie odsyła do wywodów TK  zawartych w wyroku z 31 I 2001 r., które te 

wywody stara się streszczać (nie zawsze w sposób jasny) w wyroku z 5 IX 2007 r. (odesłanie). 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. zdaje się przyjmować (pkt 3.2.5., s. s. 1201-1202), że dla 

ochrony gospodarstwa rolnego możliwe jest wprowadzenie ograniczeń co do wysokości spłat 

z gospodarstwa rolnego oraz co do ich rozłożenia w czasie (na raty). TK w wyroku z 5 IX 2007 

r. zdaje się zatem uznawać art. 216 k.c. (w zw. z art. 1070 k.c.) za zgodny z konstytucją. M.zd. 

nie jest to trafne, przepis ten (art. 216 k.c.) jest sprzeczny z konstytucją. Co do obniżenia spłat 

z gospodarstwa rolnego może być m.zd. stosowany art. 5 k.c. (nadużycie prawa 

podmiotowego). Jednak w zasadzie orzecznictwo SN oraz większości doktryny taką możliwość 

obniżania spłat na podstawie art. 5 k.c. wyklucza. W razie przyjęcia  takiego stanowiska (ze 

zdania uprzedniego) należałoby utrzymać w mocy art. 216 k.c., który jest skonkretyzowanym 
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zastosowaniem art. 5 k.c. do spłat z gospodarstwa rolnego. Przepis ten (art. 216 k.c. w zw. z 

art., 1070 k.c.) jest m.zd. niekonstytucyjny, rozplenił się po całym prawie cywilnym i dziale 

spadku – art. 1070 w zw. z art. 216, zniesienie współwłasności – art. 216, podziale majątku 

wspólnego małżonków – art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1035 k.c., w zw. z art. 1070 k.c., w zw. z 

art. 216 § 1 k.c. – we wszystkich wypadkach przy spłatach, a także nadto na tle zachowku 

rolnego (art. 1082 k.c.), zapisu testamentowego (art. 1067 k.c. w zw. z art. 216 k.c.), doszło do 

tego, że przepis ten art. 216 k.c. stosuje się często w literaturze do obniżenia nawet zapisu 

własności nieruchomości rolnej, czego nie było nawet w okresie PRL-u (1964, 1971, 1982); 

por. także pośrednio art. 1081 i 217 k.c. Przepis art. 216 k.c. uznał za niekonstytucyjny Sąd 

Najwyższy w post. z 6 I 2000 r. I CKN 320/98, OSNC 2000, z. 7-8, poz. 133, z glosą krytyczną 

M. Niedośpiała, PiP 2001, z. 2, s. 110-112. Po bliższym zbadaniu tej kwestii w części I tej 

pracy, dochodzę jednak do odmiennego wniosku. Do tego odmiennego wniosku nakłaniała 

mnie Ewa Łętowska w recenzji tej mojej glosy, nie uczyniłem tego jednak wtedy. Teraz ona 

(jeśli to jest jej pogląd, jest sędzią sprawozdawcą w tej sprawie z 5 IX 2007 r.) zmieniła swój 

pogląd, z kolei ja zmieniłem swój uprzedni pogląd. 

 Niejasno pisze TK w wyroku z 5 IX 2007 r., czy dopuszczalne byłyby ograniczenia 

podziału gospodarstw rolnych w dziale spadku. W tym zakresie zdaje się on odsyłać do 

stanowiska w tej sprawie TK z 31 I 2001 roku. Także ja w tym zakresie odsyłam do części I tej 

pracy w tej sprawie. Uznaję zatem takie ograniczenia (art. 1070 w zw. z art. 213 k.c. lub inne) 

za niekonstytucyjne (odesłanie do części I tej pracy). TK w wyroku z 5 IX 2007 r. (por. pkt 

3.2.4., s. 1200, 1201) zdaje się przyjmować dopuszczalność wprowadzenia przez ustawodawcę 

ograniczeń w zakresie podziału gospodarstw rolnych. Leży to według niego w postulacie, aby 

gospodarstwa rolne były „produktywną” formą gospodarowania, ma to leżeć (rzekomo) w 

interesie publicznym, zapobiegać rozdrobnieniu gospodarstw rolnych, w tym uzasadnieniu TK 

odwołuje się do art. 22 i 23 konstytucji. Ustawodawca nie może wprowadzać ograniczeń 

podziału gospodarstw rolnych (co do uzasadnienia tej tezy odsyłam do części I tej pracy). 

 TK ma orzekać o konstytucyjności - niekonstytucyjności przepisów prawa, a nie snuć 

wizji co do tego, jak powinny wyglądać przepisy prawa, np. co do działu spadku. W tej sprawie 

wyłącznie kompetentny jest sam ustawodawca. 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. dla uzasadnienia niekonstytucyjności przepisów odsyła do 

wyroku TK z 31 I 2001 r. oraz powołuje się on m.in. na art. 64 ust. 1, 2, art. 21 ust. 1, art. 20, 

art. 23, art. 32 konstytucji. TK w tym ostatnim wyroku powołuje się m.in. na publiczne 

(konstytucyjne) prawo dziedziczenia, i prawo własności, które gwarantuje dziedziczność prawa 

własności, równe traktowanie osób, np. spadkobierców gospodarstwa rolnego, zakaz 
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wywłaszczania, zakaz ograniczania zdolności prawnej i zdolności dziedziczenia, 

nacjonalizacyjny charakter przepisów rolnych k.c., prawo do dysponowania, rozporządzania 

swoją własnością przez właściciela w drodze czynności prawnych inter vivos i mortis causa, w 

tym jej przejścia w drodze dziedziczenia. 

 

 

6. Ocena konstytucyjności kwestionowanych przepisów międzyczasowych 

 a) Zarzut naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz (art. 2 konstytucji) 

 

Przepisy art. art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c. mają charakter wsteczny, retroaktywny, 

stosuje się je do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r., chyba że spadkobierca zmarł 

przed ta datą. Działają one zatem z mocą wsteczną nie tylko w XX wieku, lecz także w XIX 

wieku. Wsteczne działanie tych przepisów limituje tylko długość życia człowieka (ok. 100 lat). 

Jeśli na przykład spadek rolny otwarł się w dniu 5 lipca 1863 r., a spadkobierca tego spadku 

urodzony 1 sierpnia 1860 r., żył w dniu 5 lipca 1963 r., to stosuje się przepisy te z mocą 

wsteczną do tego spadku otwartego w dniu 5 lipca 1863 r. (przesłanki z art. 1059-1062 bada się 

według daty 5 lipca 1963 r.). Widać tu nacjonalizacyjny, wywłaszczeniowy charakter tych 

przepisów rolnych, działają one wstecz nie tylko w XX, ale nawet w XIX wieku. Tego, co nie 

uczyniła nacjonalizacja ziemi w dekrecie z 1944 r. o reformie rolnej, miała dopełnić tego ustawa 

z 29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych oraz przepisy rolne o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych (moc wsteczna). Zasada niedziałania prawa wstecz – 

według TK – polega na tym, aby nie stanowić prawa, które nakazywałoby stosowanie nowo 

ustanowionych norm do sytuacji zaistniałych przed wejściem ich w życie. Zasadę nieretroakcji 

TK wyprowadza z art. 2 konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawa. Nie jest to 

zasada absolutna. Można czynić od niej wyjątki, gdy zmierza to do ochrony ważniejszych 

wartości konstytucyjnych niż niedziałanie prawa wstecz. TK nie dopatruje się takich innych 

ważniejszych zasad niż zasada nieretroakcji. W konsekwencji p.w.k.c. (art. LV, LVI, LVIII) 

naruszają zasadę demokratycznego państwa prawa. Przepisy te ostro naruszają m.in. prawo 

własności i prawo dziedziczenia. Nadto przepisy powszechnego prawa spadkowego (np. art. LI 

p.w.k.c.) przyjmują, że nie mają one mocy wstecznej, stosuje się do dziedziczenia spadku 

przepisy prawa obowiązujące w chwili otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy). Tak czyniło 

także np. prawo spadkowe z 1946 roku. Stanowisko TK w tym punkcie jest w pełni trafne. 
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b) Zarzut naruszenia prawa własności i dziedziczenia (art. 64 ust. 1 i 2 w związku 

z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 3 konstytucji) 

 

Wsteczne działanie przepisów rolnych k.c. (art. LV, LVI, LVIII) narusza prawo 

własności i dziedziczenia. Prowadzi ono do pozbawienia prawa dziedziczenia (prawa 

własności) osób, które nabyły te prawa na podstawie powszechnego prawa spadkowego. 

Wywłaszcza te osoby z ich nabytych praw. TK podkreśla, że po pierwsze, nierówno traktowani 

są spadkobiercy (rolni i nierolni). Po drugie, zwężono krąg spadkobierców wskutek wymogu 

szczególnych przesłanek rolnych, a nadto ograniczenia kręgu spadkobierców ustawowych 

gospodarstwa rolnego. Po trzecie, przepisy te bynajmniej nie ograniczają niepodzielności 

gospodarstw rolnych. Po czwarte, przepisy te pozbawiają równej ochrony dziedziczenia przez 

spadkobierców powołanych według zasad ogólnych i szczególnych (dotyczących 

gospodarstwa rolnego). Po piąte, system ten nie prowadzi do „wyrównania” korzyści 

majątkowych, płynących z dziedziczenia. Nie czyni tego także art. 1079 k.c., gdyż w skład 

spadku zazwyczaj wchodzi tylko gospodarstwo rolne, a wartość pozostałego majątku jest 

znikoma. Po szóste, prowadzi to do nacjonalizacji ziemi przez Skarb Państwa. Po siódme, art. 

LVIII p.w.k.c. prowadzi do utraty mocy postanowień o stwierdzeniu praw do spadku wydanych 

przed 5 lipca 1963 r. 

 Podsumowując, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. art. LV, LVI i LVIII 

p.w.k.c., przewidujące wsteczne stosowanie przepisów k.c. o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych, naruszają art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 i art. 64 

ust. 3 konstytucji. Te same względy, które przemawiały za niekonstytucyjnością orzeczoną w 

wyroku P. 4/99 wobec przepisów materialnoprawnych k.c., przewidujących szczególny reżim 

dziedziczenia gospodarstw rolnych, przemawiają także za identyczną oceną przepisów 

umożliwiających wsteczne stosowanie konstytucyjnie już zdyskwalifikowanych przepisów 

(odesłanie). Zauważyć należy, że przepisy intertemporalne i materialnoprawne, których te 

pierwsze dotyczą, są fragmentami tego samego reżimu. Przepisy intertemporalne rozszerzają 

bowiem czasowy zakres obowiązywania (poprzez wymóg stosowania do wskazanych sytuacji) 

przepisów intertemporalnych. Dyskwalifikacja konstytucyjna tych ostatnich (przepisów 

materialnoprawnych) w wyroku P 4/99 musi zatem rzutować na ocenę konstytucyjności 
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przepisów intertemporalnych. Ta ostatnia musi być tym surowsza, że dotyczy kwestii 

retroaktywności. 

 Z tych samych powodów, dla których przepisy materialnoprawne o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych uznałem za niekonstytucyjne, należy uznać za niekonstytucyjne także 

przepisy intertemporalne je regulujące (odesłanie do części I pracy, nie ma potrzeby tego 

powtarzania tutaj). 

 Przytoczymy tylko treść powołanych wyżej artykułów konstytucji. 

 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej” (art. 2). 

 „Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia” (art. 21 ust. 1). 

 „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne dla jego bezpieczeństwa lub 

porządku publicznego, bądź dla ochrony  środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo 

wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw” (art. 

31 ust. 3). 

 „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia” 

(art. 64 ust. 1). 

 „Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla 

wszystkich ochronie prawnej” (art. 64 ust. 2). 

 „Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim 

nie narusza ona istoty własności” (art. 64 ust. 3). 

 

 

7. Niekonstytucyjność podzielona w czasie przyjęta przez TK (przed i od 14 II 2001 

r.) 

 

TK przyjął podzieloną w czasie niekonstytucyjność przepisów wprowadzających 

kodeks cywilny. Są one niekonstytucyjne według tego wyrok TK od (z dniem) 14 lutego 2001 

roku. Są one zatem konstytucyjne przed tą datą 14 II 2001 roku. TK odwołał się w tym wyroku 

z 5 IX 2007 r. do poprzedniego wyroku z 31 I 2001 r., przyjmując ten podział czasowy (po 13 
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II 2001 i przed 14 II 2001 r.). TK przyjmując takie stanowisko prawne, uzasadnił to wykładnią 

celowościową, że nie chce wzruszać orzeczeń sądowych w sprawach spadkowych wydanych 

przed 14 II 2001 r., powołując się na ochronę bezpieczeństwa prawnego i zaufania do prawa 

oraz stabilność stosunków prawnych i zasadę praw nabytych i ich niewzruszania oraz ochronę 

własności i prawa dziedziczenia. Wyrok TK z 31 I 2001 r. wszedł w życie z dniem 14 lutego 

2001 r., odwołując się do niego, podobnie przyjął TK w wyroku z 5 IX 2007 r., tym samym 

jednocześnie TK nadał wsteczną moc czasową wyrokowi z 5 IX 2007 r., który został ogłoszony 

19 września 2001 r., a wszedł w życie od 14 lutego 2001 roku. 

 Stanowisko TK zawarte w wyroku z 5 IX 2007 r., podobnie jak stanowisko TK zawarte 

w uprzednim wyroku z 31 I 2001 r., nie jest przekonujące. Te same argumenty, które 

przemawiają przeciwko wyrokowi TK z 31 I 2001 r., przemawiają także przeciwko wyrokowi 

z 5 IX 2007 roku. Należy zatem odesłać do stosownych odpowiednich argumentów 

przytoczonych uprzednio w części I pracy co do podzielonego w czasie orzeczenia 

niekonstytucyjności poprzedniego wyroku z 31 I 2001 r. odnośnie do przepisów 

materialnoprawnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, a teraz o niekonstytucyjności 

podzielonej w czasie przepisów wprowadzających kodeks cywilny. Przepisy te 

(materialnoprawne i intertemporalne) powinny być uchylone z mocą wsteczną, od chwili ich 

wejścia w życie, chyba że nastąpił prawomocny dział spadku (wtedy pozostawałyby one w 

mocy – argument z art. LXII, LIII p.w.k.c.). Niestety TK tego nie przyjął. 

 Stanowisko TK dotknięte jest wewnętrzną logiczną sprzecznością i to zarówno obecne 

z 5 IX 2007 r., jak i poprzednie z 31 I 2001 roku. Z jednej strony wyroki te przyjmują, że 

przepisy te (intertemporalne, materialnoprawne) są niekonstytucyjne, a z drugiej strony te 

przepisy niekonstytucyjne są konstytucyjne przed 14 lutego 2001 r., a niekonstytucyjne po 13 

lutego 2001 roku. Prawda może być tylko jedna, a nie być ona podzielona, albo przepisy te 

(intertemporalne, materialnoprawne) są niekonstytucyjne (zarówno przed, jak i po 14, 13 II 

2001 r.), albo są one konstytucyjne (zarówno przed, jak i po 14, 13 lutego 2001 r.), trzeciej 

możliwości nie ma (tertium non datur). Tylko takie stanowisko jest logiczne, niesprzeczne 

wewnętrznie.  

 Zasada praw nabytych może dotyczyć tylko praw nabytych konstytucyjnie, zgodnie z 

konstytucją. Nietrafnie zatem TK na nią się powołuje. Przy moim stanowisku i stanowisku TK 

(31 I 2001, 5 IX 2007) zasada praw nabytych chroni nabycie praw spadkowych w drodze działu 

spadku (tu oba te stanowiska – TK z 31 I 2001 i z 5 IX 2007 oraz moje – się pokrywają, są 

zgodne). Natomiast jeśli spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a przed 14 lutego 2001 

r. wydano postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, to pozostaje ono w mocy, w myśl 
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orzeczenia TK z 5 IX 2007 r., nie podlega ono wzruszeniu. Natomiast według mnie w tej 

sytuacji (ze zdania uprzedniego) podlega ono zmianie na wniosek osoby zainteresowanej. Jeśli 

spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a do dnia 13 lutego 2001 r. nie wydano 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku ani postanowienia uzupełniającego na podstawie 

art. LVIII p.w.k.c., to ma zastosowanie wyrok TK z 5 IX 2007 r. i stwierdzenie praw do spadku 

nastąpi według powszechnego prawa spadkowego (np. prawa spadkowego z 1946 r.), a nie 

według przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (nie stosuje się art. LV, LVI, LVIII 

p.w.k.c. według wyroku TK z 5 IX 2007 r.). Czyli tu (ze zdania uprzedniego) stanowisko TK z 

wyroku z 5 IX 2007 r. i stanowisko moje pokrywają się.  

 Jak stąd widać, stanowisko TK i moje nie pokrywają się, pozostają w stosunku 

logicznym krzyżowania (częściowo pokrywają się, a częściowo nie pokrywają się).  

 Skutki wyroku. 

 Przyjęta przez Trybunał Konstytucyjny formuła wyroku o niekonstytucyjności p.w.k.c. 

od określonego momentu czasowego (14 lutego 2001 r.) oznacza, że od tego dnia wskazane w 

wyroku przepisy nie mogą być już stosowane, nawet gdyby za ich stosowaniem przemawiały 

„normalne” reguły intertemporalne. 

 Jednocześnie formuła ta wyłącza ponowne orzekanie (w związku z wydaniem 

niniejszego wyroku) w sprawie spadkowej zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu 

nabycia spadku, wydanym na podstawie kwestionowanych przepisów przed 14 lutego 2001 r. 

 W sprawie, w której stała się przyczyną przedstawienia Trybunałowi Konstytucyjnemu 

wątpliwości przez pytający sąd, nie ma zatem podstaw do korygowania postanowienia z 1 

kwietnia 1957 r., sygn. akt Ns 262/56, wydanego przez Sąd Powiatowy w Poznaniu, w kwestii 

stwierdzenia nabycia spadku. 

 (Tak TK 5 IX 2007, pkt 6, s. 1205-1206). 

 Co do stanowiska TK z 5 IX 2007 r. co do skutków wyroku TK z 5 IX 2007 r. odsyłam 

do uwag poprzednich. 
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8. Stanowisko Z. Truszkiewicza 

 

(1) [w: Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, odnośnie do wyroku TK 

z 5 IX 2007 r. (fragmenty)]: 

 „Kierując się przepisami przechodnimi, zawartymi w p.w.k.c. i w ustawach 

zmieniających Kodeks cywilny, oraz treścią wyroków TK z 31 stycznia 2001 r. i z 5 września 

2007 r., można wyróżnić następujące okresy stosowania odmiennych porządków dziedziczenia 

gospodarstw rolnych: 

 1) spadki otwarte po 13 lutego 2001 r. – do ustalenia praw do spadku rolnego stosuje 

się wyłącznie uregulowania powszechnego prawa spadkowego, 

 2) spadki otwarte w okresie między 1 października 1990 r. a 13 lutego 2001 r. – do 

ustalenia praw do spadku należy stosować szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw 

rolnych ukształtowany przez nowele do Kodeksu cywilnego z 1990 r., 

 3) spadki otwarte w okresie miedzy 6 kwietnia 1982 r. a 30 września 1990 r. – do 

ustalenia praw do spadku należy stosować szczególny porządek dziedziczenia gospodarstw 

rolnych ukształtowany przez nowelę Kodeksu cywilnego z 1982 r., 

 4) spadki otwarte przed 18 maja 1964 r. – do ustalenia praw do spadku stosuje się 

wyłącznie uregulowania powszechnego prawa spadkowego obowiązującego w chwili otwarcia 

spadku” (s. 173). 

 „Dziedziczenie testamentowe gospodarstwa rolnego. 

 Od 1 października 1990 r. (czyli wejścia w życie noweli Kodeksu cywilnego z 1990 r.) 

osoba powołana do spadku w testamencie nie musi spełniać jakiegokolwiek warunku, by 

dziedziczyć należące do spadku gospodarstwo rolne. 

 Dziedziczenie gospodarstwa rolnego przez spadkobiercę testamentowego powołanego 

do spadku otwartego w okresie od 5 lipca 1963 r. do 30 września 1990 r. zależało od spełnienia 

w chwili otwarcia spadku warunku określonego w art. 1065 k.c., z tym że do spadków 

otwartych w okresie od 5 lipca 1963 r. do 5 kwietnia 1982 r. w brzmieniu ustalonym nowelą z 

1971 r., a do spadków otwartych w okresie od 6 kwietnia 1982 r. do 30 września 1990 r. we 

brzmieniu ustalonym nowelą z 1982 r.” (s. 176). 

 „W myśl wymienionego wyżej wyroku TK z 5 września 2007 r. przepisy art. LV, LVI, 

LVIII p.w.k.c. utraciły moc w zakresie, w jakim odnoszą się do spraw spadkowych, w których 
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wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku następuje po 13 lutego 2001 r. (wejście 

w życie wyroku TK z 31 stycznia 2001 r.). Wyrok Trybunału z 5 września 2007 r. oznacza 

zatem, że: 

 1) postanowienia stwierdzające prawa do spadku rolnego otwartego przed 18 maja 1964 

r., wydane przed 14 lutego 2001 r., nie są wzruszalne; 

 2) po wejściu w życie wyroku TK z 5 września 2007 r. (czyli z dniem 19 września 2007 

r.) prawa do spadku rolnego otwartego przed 18 maja 1964 r. ustala się wyłącznie na podstawie 

przepisów powszechnego prawa spadkowego obowiązującego w chwili otwarcia spadku; 

 3) wydane w okresie między 14 lutego 2001 r. a 18 września 2007 r. postanowienia 

stwierdzające prawa do spadków otwartych przed 18 maja 1964 r. podlegają wzruszeniu przy 

zastosowaniu przepisów o wznowieniu postepowania (art. 190 ust. 4 Konstytucji). 

 4) postanowienia stwierdzające prawa do spadku otwartego między 5 lipca 1963 r. a 17 

maja 1964 r., wydane przed wejściem w życie Kodeksu cywilnego (przed 18 maja 1964 r.), nie 

podlegają zmianie mimo zachowania art. LIX p.w.k.c.” (s. 177). 

 (2) Mój krótki komentarz do tez Z. Truszkiewicza: 

 a) Pkt 4 w. 1-3, s. 173 od góry trzeba czytać wespół z pkt. 1, 2, 4 s. 177, czyli według 

Z. Truszkiewicza do spadków rolnych otwartych miedzy 5 lipca 1963 r. a 13 lutego 2001 r. 

stosuje się przepisy k.c. (w ujęciu noweli do k.c. z 1971, 1982 lub 1990 r., czyli z 

ograniczeniami rolnymi; nie było ich co do dziedziczenia testamentowego od 1 X 1990 r. do 

13 II 2001 r.). Teza ta autora Z. Truszkiewicza jest trafna. Takie też według niego (Z.T.) jest 

stanowisko TK w wyroku z 31 I 2001 r. i z 5 IX 2007 roku. Teza ta Z. Truszkiewicza też jest 

trafna. Takie też jest moje stanowisko. 

 b) Co do spadków rolnych otwartych po 13 II 2001 r. nie ma żadnych ograniczeń 

rolnych przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych – według Z. Truszkiewicza. Tak też według 

Z. Truszkiewicza TK 31 I 2001 i 5 IX 2007 r. Teza ta Z. Truszkiewicza co do stanowiska TK 

(jw.) jest też trafna. Takie też jest moje stanowisko. 

 c1) Spadki rolne otwarte przed 5 lipca 1963 roku. Według Z. Truszkiewicza, jeśli przed 

14 II 2001 r. wydano postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, pozostaje ono w mocy (nie 

jest wzruszalne). Tak też TK w wyroku z 5 IX 2007 roku. Takie też jest moje stanowisko. 

 c2)  Spadki rolne otwarte przed 5 lipca 1963 r., co do których przed 15 lutego 2001 r. 

nie wydano postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku. Według Z. Truszkiewicza stosuje 
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się tu powszechne prawo spadkowe (prawo spadkowe z 1946 r., prawo dzielnicowe). Takie też 

jest stanowisko TK w wyroku z 5 IX 2007 roku. Takie też jest moje stanowisko (pkt 4, s. 173, 

Z. Truszkiewicza trzeba czytać wespół z pkt. 1, 2, 4 s. 177 Z. Truszkiewicza). 

 c3) Z. Truszkiewicz pkt 4 s. 177 – stanowisko Z. Truszkiewicza jest trafne. Takie też 

jest stanowisko TK 5 IX 2007. Takie też jest moje stanowisko.  

 d) Co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r., co do których postanowienie 

o stwierdzeniu praw do spadku wydano miedzy 14 II 2001 a 18 IX 2007 r. por. dalej (uwagi J. 

i K. Kremisa) i zajęte tam przeze mnie stanowisko). 

 e) Z. Truszkiewicz przy omawianiu dziedziczenia testamentowego (s. 176) milczy na 

temat spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 roku. Wydaje się, że autor przyjmuje takie 

samo stanowisko jak przy dziedziczeniu ustawowym (pkt c1, c2, c3, d, jw.). Jest tak m.in. z tego 

powodu, że przepisy art. LVI mówią o art. 1059-1062 k.c., czyli o dziedziczeniu ustawowym. 

Niemniej m.zd. przepisy te (art. LV, LVI, LVII, LVIII p.w.k.c.) mają zastosowanie także do 

dziedziczenia testamentowego (por. dalej). Prawdopodobnie wzięło się to stąd, że w k.c. w 

wersji z 1964 r. przesłanki rolne wymagane dla dziedziczenia testamentowego były takie same 

jak dla dziedziczenia ustawowego (art. 1059-1062 w zw. z art. 1065 k.c.). Zresztą art. LVI 

p.w.k.c. mówi o spadkobiercach lub o dziedziczeniu, a nie o spadkobiercach ustawowych, a nie 

o spadkobiercach testamentowych, czyli w braku rozróżnienia prawnego (lege non 

distinguente) dotyczy to zarówno dziedziczenia ustawowego, jak i testamentowego (por. także 

dalej). Tak m.zd. trzeba rozwiązać ten problem. Ustawa w art. LVI nie jest precyzyjna, czego 

od niej można by oczekiwać. Wniosek odmienny, że prawo dziedziczenia gospodarstwa 

rolnego (spadku rolnego otwartego przed 5 lipca 1963 r.) zachowują tylko spadkobiercy 

testamentowi należący do kręgu spadkobierców ustawowych (z art. 1059-1062 k.c.), nie jest 

trafne; traciliby je zatem spadkobiercy testamentowi nie należący do kręgu spadkobierców 

ustawowych („osoby obce”), co nie jest trafne. 

 f) Z. Truszkiewicz pisze o spadku otwartym przed 18 maja 1964 roku. Nie jest to w 

pełni trafne, precyzyjne, bo chodzi tu o spadki otwarte przed 5 lipca 1963 r. lub od 5 lipca 1963 

r. do 13 lutego 2001 roku. Przepisy k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 r. i nowelą z 1971 r. 

miały zastosowanie od 5 lipca 1963 r. (z mocą wsteczną na podstawie art. LV § 1 p.w.k.c.). 

Była o tym mowa uprzednio. Wywody autora trzeba by zatem co do spadków rolnych 

otwartych między 5 VII 1963 r. a 17 V 1964 r. wyprecyzować w ten sposób, że chodzi tu o 

spadki otwarte przed 5 lipca 1963 r. oraz o spadki otwarte od 5 lipca 1963 r. (a nie od 18 V 

1964 r. jak Z. Truszkiewicz) do 13 II 2001 r. i po 13 II 2001 r. 
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 g) Wprawdzie Z. Truszkiewicz pisze o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku 

(skrót myślowy), ale ma to także m.zd. zastosowanie do wszelkich orzeczeń w sprawach 

spadkowych, nie tylko do postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku. W praktyce dotyczy to 

wyroku (lub przy zapisie naddziałowym dochodzonym w dziale spadku postanowienia) o 

wykonaniu zapisu lub polecenia testamentowego. Nie dotyczy to orzeczenia o dziale spadku, 

bo jeśli dział spadku (sądowy lub  umowny) albo wykonanie zapisu (polecenia 

testamentowego) sądowe lub umowne nastąpiło przed 14 lutego 2001 r., to zachowują one moc 

prawną (por. art. LXII, LIII p.w.k.c.). Tak stanowi wyrok TK z 5 IX 2001 r., który używa 

terminu orzeczenie wydawane w sprawach spadkowych, a nie postanowienie o stwierdzeniu 

nabycia spadku (TK używa pojęcia szerszego, a nie węższego). 

 

 

9. Stanowisko Józefa i Krzysztofa Kremisów 

 

 a) Stanowisko Józefa i Krzysztofa Kremisów w glosie do wyroku TK z 5 IX 2007 r. P 

21/06, opublikowanej w PS 2008, z. 6, s. 118-126: 

 „Konkludując, można twierdzić, że pojęcie »spraw spadkowych, w których wydanie 

orzeczenia następuje od 14 lutego 2001 r.« należy rozumieć nie tylko sprawy, w których 

wydane zostaje pierwsze postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, lecz każde kolejne 

orzeczenie zmieniające poprzednie rozstrzygnięcia w tym przedmiocie. Postanowienie 

zmieniające orzeczenie o stwierdzeniu nabycia spadku (wydane w trybie art. 679 § 3 k.p.c.) jest 

bowiem w istocie nowym orzeczeniem, określającym odmiennie od dotychczasowego krąg 

spadkobierców i przypadające im ułamkowe udziały w spadku. Jeżeli zatem postanowienie 

takie jest wydawane od 14 lutego 2001 r. i odnosi się do spadku otwartego przed 18 maja 1964 

r., podstawę prawną rozstrzygnięcia o wchodzącym w skład spadku gospodarstwie rolnym 

stanowić powinny przepisy obowiązujące w chwili otwarcia spadku, bez modyfikacji 

wynikającej z niekonstytucyjnych rozwiązań art. LV, LVI i LVIII p.w.k.c.” (s. 125, 126 tej 

glosy). 

 Krótkie stanowisko Michała Niedośpiała odnośnie do wyroku TK z 5 IX 2007 r. P 

21/06: 

 Do wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku teoretycznie mogą służyć 

art. 679, 524, 4011 w zw. z art. 190 ust. 4 konstytucji. Z. Truszkiewicz przyjmuje, że ma tu 
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zastosowanie art. 4011 k.p.c. w zw. z art. 190 ust. 4 Konstytucji, natomiast J i K. Kremisowie 

przyjmują, że ma zastosowanie art. 679 k.p.c., a nie art. 4011 k.p.c., bliżej uzasadniają oni 

stanowisko, odwołując się do literatury, która nie jest jednoznaczna w tym punkcie. Wydaje 

się, że rację mają J. i K. Kremisowie w tej sprawie. Nie omawiam tego bliżej tutaj. 

 J. i K. Kremisowie przyjmują, że art. 679 k.p.c. stosuje się do zmiany postanowienia o 

stwierdzeniu praw do spadku rolnego wydanego przed 14 lutego 2001 r. i dotyczącego spadku 

rolnego otwartego przed 18 maja 1964 r. (ściślej powinno być: przed 5 lipca 1963 r.), czyli 

wtedy gdy w zastosowanie wchodzą art. LV, LVI i LVIII p.w.k.c. w związku z przepisami 

kodeksu cywilnego, a postanowienie zmieniające wydawane w trybie art. 679 k.p.c. jest 

ferowane po 13 II 2001 roku. Według J. i K. Kremisów orzeczenie sądowe w myśl wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z 5 IX 2007 r. wydawane po 13 II 2001 r. wchodzi w zastosowanie 

nie tylko wtedy, gdy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku rolnego otwartego przed 18 

V 1964 r. (5 VII 1963 r.) jest wydawane po raz pierwszy (co nie budzi wątpliwości), lecz także 

wtedy, gdy jest wydawane po raz kolejny na podstawie art. 679 k.p.c. (w drodze zmiany 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku). 

 Nie jest jasne, czy według J. i K. Kremisów postanowienie o stwierdzeniu praw do 

spadku – w sytuacji wymienionej wyżej – może być wydane tylko w przypadkach określonych 

w art. 679 k.p.c. czy także w każdym przypadku na podstawie art. 679 k.p.c. osoby 

zainteresowane mogą złożyć wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku 

wydanego przed 14 II 2001 r. z powołaniem się na niekonstytucyjność art. LV, LVI i LVIII 

p.w.k.c. [co do spadku rolnego otwartego przed 18 maja 1964 r. (ściślej powinno być: przed 5 

lipca 1963 r.) zgodnie z orzeczeniem TK z 5 IX 2007 r.]. Wydaje się, że J. i K. Kremisowie 

przyjmują pierwszą część tej alternatywy. Tak samo – jak się wydaje - TK w orz. z 5 IX 2007 

roku. Takie też jest moje stanowisko. Natomiast druga część uprzedniej alternatywy proponuję 

przyjąć de lege ferenda, wprawdzie można by starać się przyjmować ją już de lege lata, ale w 

istocie byłaby to wykładnia prawotwórcza albo co najmniej praeter legem (w granicach luzu 

ustawowego). 

 W art. 679 k.p.c. chodzi o dwie sytuacje, czy osoba zainteresowana była uczestnikiem 

postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, wtedy stosuje się art. 679 § 1 zd. 2 k.p.c., czyli 

osoba taka może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, 

gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mogła powołać w tym postępowaniu, a wniosek o 

zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskała tę możność. Natomiast w 

przypadku takim, gdy taka osoba nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia 

spadku, może je złożyć w każdym czasie (nie jest ograniczona czasowo terminem rocznym) i 
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nie jest ograniczona podstawą żądania zmiany (brak ograniczeń przedmiotowych). Jak 

powiedziano, dyskusyjne może być, czy taką samoistną podstawą do zmiany postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie art. 679 k.p.c. jest fakt niekonstytucyjności 

przepisów art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c. 

 J. i K. Kremisowie analizują wprost tylko sytuację, gdy spadek rolny otwarł się przed 

5 lipca 1963 r., a postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano po 13 II 2001 roku. 

Nie wypowiadają się oni co do spadków rolnych otwartych od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 

roku. Nie wiadomo zatem, jakie stanowisko prawne oni przyjmują. Po pierwsze, można 

przyjąć, że wtedy według nich stosuje się przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych (art. 1059-1062 k.c.). Tak bowiem przyjmuje TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r. oraz Z. 

Truszkiewicz i M. Niedośpiał. (Obojętnie, czy wydano w tym okresie czasu od 5 lipca 1963 r. 

do 13 II 2001 r. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy nie wydano). Po drugie, 

można przyjąć, że według nich (Kremisów) wydane w tym okresie czasu (od 5 lipca 1963 r. do 

13 II 2001 r.) postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mogą być według nich (Kremisów) 

zmienione w trybie art. 679 k.p.c. [nie jest jasne, czy tylko wtedy, gdy są do tego przesłanki 

określone w art. 679 k.p.c. (teza 1) czy też w każdym przypadku, bo niekonstytucyjność 

przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych uzasadnia sama przez się z wystąpieniem przez 

osobę zainteresowaną o zmianę wydanego w tym okresie czasu postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku (art. 679 k.p.c.) (teza 2)]. M.zd. Kremisowie przyjmują tezę 1. Nie jest to jednak 

całkiem pewne. Gdyby przyjęli oni tezę 2, oznaczałoby to, że można wystąpić zawsze na 

podstawie art. 679 k.p.c. o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i nie 

stosowano by przepisów rolnych o dziedziczeniu, lecz stosowano by przepisy powszechnego 

prawa spadkowego (art. 922-1057 k.c., prawa spadkowego z 1946 r., prawa dzielnicowego). 

Jeśli spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r. i wydano przed 14 lutego 2001 r. 

postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, to według J. i K. Kremisów stosuje się 

odpowiednio zasady podane w ustępie poprzednim (dotyczące spadków rolnych otwartych od 

5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r.) – odesłanie (jw.). 

Jeśli spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a postanowienie o stwierdzeniu praw 

do spadku wydawane jest po 13 lutego 2001 r., to oczywiście stosuje się według J. i K. 

Kremisów przepisy powszechnego prawa spadkowego (prawa spadkowego z 1946 r., prawa 

dzielnicowego), a nie przepisy szczególne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. LV, LVI, 

LVIII p.w.k.c.) – czyli tak, jak przyjmuje TK w wyroku z 5 IX 2007 r. oraz Z. Truszkiewicz i 

ja. 
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b) Jaka jest sytuacja prawna postanowień o stwierdzeniu praw do spadku rolnego 

(otwartego przed 5 lipca 1963 r.), gdy je wydano w okresie od 14 lutego 2001 r. do 18 września 

2007 r. (daty ogłoszenia obu wyroków TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r.) – oczywiście dotyczy 

to m.zd.  tylko sytuacji, gdy w tym okresie czasu (od 14 lutego 2001 r. do 18 września 2007 r.) 

nie dokonano prawomocnego działu spadku (sądowego lub w drodze ważnej umowy) albo nie 

wykonano w tym okresie czasu zapisu rolnego lub polecenia rolnego testamentowego.  

Z. Truszkiewicz przyjmuje, że postanowienia te mogą być zmienione w drodze 

wznowienia postępowania (na podstawie art. 190 ust. 4 konstytucji w zw. z przepisami k.p.c. o 

orzeczeniu niekonstytucyjności, art. 4011, 407 § 2, 408  k.p.c.). 

Natomiast J. i K. Kremisowie przyjmują, że postanowienia te mogą być zmienione w 

trybie art. 679 k.p.c., a nie powołanych wyżej przepisów o wznowieniu postępowania o 

stwierdzeniu praw do spadku. M.zd. rację mają Kremisowie (por. pkt 8, 9, 10 tej mojej pracy). 

Szkoda, że TK nie przyjął w sentencji wyraźnie zasady, że postanowienia te tracą moc 

w stosunku do dziedziczenia gospodarstw rolnych wprost na podstawie tego wyroku TK z 5 IX 

2007 roku. Można by taki wniosek starać się wyprowadzić w drodze wykładni tego wyroku, 

ale jest to dyskusyjne. Wyrok TK z 5 IX 2007 r. powinien wchodzić w życie z dniem jego 

ogłoszenia, czyli 19 września 2007 roku. Tymczasem z sentencji tego wyroku z 5 IX 2007 r. i 

jego uzasadnienia wynika, że w istocie ma on moc wsteczną od 14 lutego 2001 r. (daty wejścia 

w życie także wyroku TK z 31 I 2001 r.). Tylko, że TK nadając moc wsteczną temu wyrokowi 

z 5 września 2007 r. od dnia 14 lutego 2001 r., a nie od 19 września 2007 r. (daty ogłoszenia 

tego wyroku), zapomniał uregulować sytuację prawną postanowień o stwierdzeniu praw do 

spadku rolnego (otwartego przed 5 lipca 1963 r.) wydanych już w okresie od 14 lutego 2001 r. 

do 18 września 2007 roku. Powinien na ten temat zawrzeć wyraźne rozstrzygnięcie, skoro 

swojemu wyrokowi w istocie nadał moc wsteczną od 14 lutego 2001 r. (a nie od daty jego 

ogłoszenia 19 września 2007 r.), przez co dał pole do różnych interpretacji, czego przykładem 

mogą być poglądy Z. Truszkiewicza oraz J. i K. Kremisów (jw.). Można by twierdzić, że 

pozostawił to TK w wyroku z 5 IX 2007 r. do rozstrzygnięcia ogólnym zasadom orzekania o 

niekonstytucyjności przepisów prawa, ale to nie wystarcza, bo, jak powiedziano, wyrok z 5 

września 2007 r. ma w istocie moc wsteczną od 14 lutego 2001 roku, a nie działa od 19 września 

2007 r., a nie powiedział TK, co dzieje się z postanowieniami takimi wydanymi między 14 

lutego 2001 r. a 18 września 2007 rokiem. M.zd. powinny one tracić moc prawną albo na 

podstawie tego wyroku TK (milczy na ten temat TK, przynajmniej wprost), ewentualnie z mocy 

prawa, ale TK nie jest ustawodawcą. Jest to wyraźne niedopatrzenie wyroku TK z 5 września 

2007 r., które trzeba starać się usunąć w drodze jego wykładni (wyżej wskazano na trzy 
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możliwe sposoby tego – Z. Truszkiewicza, J i K. Kremisów oraz utraty mocy takich 

postanowień o stwierdzeniu praw do spadku rolnego otwartego przed 5 lipca 1963 r., gdy 

postanowienie o stwierdzeniu praw do takiego spadku już wydano w okresie od 14 lutego 2001 

r. do 18 września 2007 r., oczywiście według mnie z tym zastrzeżeniem, że w tym okresie czasu 

od 14 lutego 2001 r. do 18 września 2007 r., nie dokonano działu spadku sądowego lub 

umownego ani w przypadku zapisu rolnego (lub polecenia testamentowego)  nie wykonano go 

w tym okresie czasu (w drodze orzeczenia sądowego lub umowy), bo wtedy zachowują one 

m.zd. moc prawną, znowu nie dostrzegł tego TK w wyroku z 5 września 2007 roku. Co do 

wykładni art. 679 k.p.c. odsyłam do uwag uprzednich (pkt 9a) i następnych (pkt 10), ścierają 

się tu różne koncepcje prawne (odesłanie). 

W sytuacji uprzedniej (z punktu 9b) do dziedziczenia spadku rolnego otwartego przed 

5 lipca 1963 r., gdy postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydano w okresie od 14 

lutego do 18 września 2007 r., stosowano by ogólne przepisy powszechnego prawa spadkowego 

(prawa spadkowego z 1946 r., prawa dzielnicowego), a nie przepisy o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych (art. LVI p.w.k.c. w zw. z art. 1059-1062 k.c.). 

Nie ma problemów prawnych, gdy spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a w 

okresie od 14 lutego 2001 r. do 18 września 2007 r. nie wydano postanowienia o stwierdzeniu 

praw do spadku (lub nie wykonano w tym okresie czasu takiego zapisu rolnego czy polecenia 

testamentowego). Jest oczywiste, że stosuje się powszechne prawo spadkowe (prawo spadkowe 

z 1946 r., prawo dzielnicowe), a nie szczególne przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych 

(art. LVI p.w.k.c. w zw. z art. 1059-1062 k.c.). 

 

 

10. Niektóre zagadnienia procesowe 

a) Przepisy prawne 

 

„Art. 523. Prawomocne postanowienie orzekające co do istoty sprawy nie może być 

zmienione ani uchylone, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Jednakże prawomocne 

postanowienie oddalające wniosek sąd może zmienić w razie zmiany okoliczności sprawy”. 

 „Art. 524. § 1. Uczestnik postępowania może żądać wznowienia postępowania 

zakończonego prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, jednakże 
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wznowienie postępowania nie jest dopuszczalne, jeżeli postanowienie kończące postępowanie 

może być zmienione lub uchylone. 

 § 2. Zainteresowany, który nie był uczestnikiem postępowania zakończonego 

prawomocnym postanowieniem orzekającym co do istoty sprawy, może żądać wznowienia 

postępowania, jeżeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje się 

przepisy o wznowieniu postępowania z powodu pozbawienia możności działania”. 

 „Art. 679. § 1. Dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest 

spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony 

tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem 

przepisów niniejszego rozdziału. Jednakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o 

stwierdzenie nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postanowienia 

stwierdzającego nabycie spadku, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w 

tym postępowaniu, a wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał 

tę możność. 

 § 2. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania może zgłosić każdy zainteresowany. 

 § 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna 

osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd 

spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem 

prawnym. 

 § 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do zarejestrowanego aktu poświadczenia 

dziedziczenia oraz do stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego”. 

 „Art. 401. Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: 

 1) jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia 

wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać 

się wyłączenia; 

 2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie 

reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności 

działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku 

niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo 

strona potwierdziła dokonane czynności procesowe”. 
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 „Art. 4011. Można żądać wznowienia postepowania również w wypadku, gdy Trybunał 

Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową 

międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie”. 

 „Art. 403. § 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że: 

 1) wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na 

skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; 

 2) wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. 

 § 2. Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego 

wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności 

faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z 

których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postepowaniu. 

 § 3. (uchylony). 

 § 4. Można żądać wznowienia, jeżeli na treść wyroku miało wpływ postanowienie 

niekończące postępowania w sprawie, wydane na podstawie aktu normatywnego uznanego 

przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową 

międzynarodową lub z ustawą, uchylone lub zmieni one zgodnie z art. 4161”. 

 „Art. 407. § 1. Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten 

liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą 

jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o 

wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy. 

 § 2. W sytuacji określonej w art. 4011 skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzech 

miesięcy od dnia wejścia w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w chwili 

wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego orzeczenie, o którym mowa w art. 4011, nie 

było jeszcze prawomocne na skutek wniesienia środka odwoławczego, który został następnie 

odrzucony, termin biegnie od dnia doręczenia postanowienia o odrzuceniu, a w wypadku 

wydania go na posiedzeniu jawnym – od dnia ogłoszenia tego postanowienia”. 

 „Art. 408. Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać 

wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie 

była należycie reprezentowana”. 
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b)  Orzecznictwo 

 

b1) Uchwała składu siedmiu sędziów  SN (zasada prawna) z 9 II 1967 r. III CZP 86/66 

(OSNCP 1967, z. 11, poz. 190). 

 „Ograniczenia zawarte w zdaniu drugim art. 679 k.p.c. stosują się również do zmiany 

postanowienia stwierdzającego prawa do spadku, wydanego na podstawie przepisów 

dotychczasowych, chyba że powództwo o uchylenie stwierdzenia praw do spadku wniesione 

zostało przed 1.1.1965 r.; termin roczny z art. 679 k.p.c. może być liczony najwcześniej od tej 

daty” (teza). 

 „Art. 70 pr. spadk. został zastąpiony po 1.I.1965 r. przepisem art. 679 k.p.c.” (s. 5 

uzasadnienia). Odpowiednikiem art. 679 k.p.c. na tle prawa spadkowego z 1946 r. był art. 70 

pr. spadk. z 1946 r. 

 „Art. 679 k.p.c. dotyczy zatem dopuszczalności zmiany lub uchylenia prawomocnego 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i jest tym samym w stosunku do art. 523 k.p.c. 

przepisem szczególnym” (s. 5 uzasadnienia). SN przyjmuje zatem, ze art. 679 k.p.c. wyłącza 

stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania (art. 523 k.p.c.). 

 b2) Uchw. 3 SN z 27 IV 1982 r. III CZP 15/82 (OSNCP 1982, z. 8-9, poz. 118). 

 „Termin przewidziany w art. 679 § 1 zd. drugie k.p.c. nie ma zastosowania w przypadku, 

gdy zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku żąda zainteresowany, który nie brał 

udziału w sprawie” (teza). 

 „Art. 679 k.p.c. ma dla rozpatrywanego zagadnienia znaczenie podstawowe. Wyłącza 

on możliwość stosowania przepisów dotyczących wznowienia postępowania, a więc także 

terminów tam przewidzianych. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania w tym zakresie może 

wystąpić każda osoba, nawet pośrednio zainteresowana wynikiem postępowania o stwierdzenie 

nabycia spadku (patrz orzeczenie SN z dnia 10.V.1966 r. – OSNCP 1966, z. 12, poz. 294)” (s. 

22 uzasadnienia). 

 „Tryb przewidziany w art. 679 k.p.c. został wprowadzony w miejsce skargi o 

wznowienie postępowania, a jego wprowadzenie było podyktowane chęcią odmiennego 

unormowania tego zagadnienia. Odmienność uregulowania polega właśnie na tym, że został on 

uproszczony i odformalizowany. Uproszczenie i odformalizowanie osiągnięto przez to, że 

osobę, która nie była uczestnikiem postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie 
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ograniczono ani terminem, ani podstawami w udowodnieniu twierdzenia, że ten, kto uzyskał 

stwierdzenie nabycie spadku, nie jest spadkobiercą lub że udział tej osoby w spadku jest inny 

niż stwierdzony. Okoliczność ta wynika wprost z treści art. 679 § 1 k.p.c.” (s. 22 uzasadnienia). 

 SN przyjmuje zatem, że nie ma wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia 

spadku (stosuje się tylko art. 679 k.p.c.). 

 b3) Uchwała 3 SN z 21 IV 1994 r. III CZP 40/94 (OSNCP 1994, z. 11, poz. 210). 

 „Uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku nie może żądać wznowienia 

postępowania z powodu pozbawienia go możności działania” (teza). 

 „Tym samym – jak się powszechnie przyjmuje – art. 679 k.p.c. nie tylko realizuje 

ochronę dziedziczenia spadkobiercy, lecz zastępuje instytucję wznowienia postępowania w 

tych sprawach, w drodze żądania zmiany dotychczasowego, wadliwego stwierdzenia nabycia 

spadku” (s. 61, 62 uzasadnienia). 

 „Porównanie zmiany postanowień stwierdzających nabycie spadku ze skargą o 

wznowienie nie jest przypadkowe. Zarówno w wypadku, gdy żądanie zmiany zgłasza ten, kto 

nie był uczestnikiem dotychczasowego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (sytuacja 

pierwsza), jak i w wypadku, gdy zgłasza je będący uczestnikiem postępowania o stwierdzenie 

nabycia spadku (sytuacja druga) – podstawa żądania jest ta sama: ustalono, że osoba, która 

uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny 

niż stwierdzony i wykryte zostały dowody potwierdzające tę okoliczność. Tego rodzaju 

podstawa żądania ma charakter wznowieniowy. Żądanie wznowienia postępowania w trybie 

art. 399 i 524 § 2 k.p.c. jest jednak obwarowane przesłankami dopuszczalności, tj. terminami i 

podstawami. 

 Z art. 524 k.p.c. wynika, że tryb określony w art. 679 k.p.c. zastępuje skargę o 

wznowienie postepowania, a racją tego rozwiązania było uproszczenie i odformalizowanie 

postępowania o zmianę prawomocnego stwierdzenia nabycia spadku. Należy zauważyć, że 

odformalizowanie to w pierwszej sytuacji poszło bardzo daleko. Przecież jest bezsporne, że 

osoba, która nie była uczestnikiem postępowania, nie jest skrępowana ani terminami, ani 

podstawami w udowodnieniu tezy, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie 

jest spadkobiercą lub że jej udział jest inny niż stwierdzony. Jeżeli się porówna sytuację osoby, 

która nie uczestniczyła w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku i dochodzi zmiany w 

trybie art. 679 k.p.c., z sytuacją osoby, która mogłaby (ewentualnie) dochodzić zmiany w trybie 

art. 524 § 2 k.p.c., to poważne różnice są widoczne bez trudu. Wznowienie postępowania w 

trybie art. 524 § 2 k.p.c. wymaga od zainteresowanego, który nie był uczestnikiem, 
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uprawdopodobnienia (a nawet udowodnienia) dwu podstaw: a) pozbawienia możności 

działania zainteresowanego; b) naruszenia praw zainteresowanego przez prawomocne 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz zachowania terminów i wymagań 

określonych w art. 407 i 409 k.p.c. Te wszystkie ograniczenia odpadają w wypadku 

zastosowania trybu przewidzianego w art. 679 k.p.c. Natomiast istnieją dwa ograniczenia 

rodzaju wznowienia dla tego, kto uczestniczył w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku 

(sytuacja druga), a obecnie: a) żąda zmiany postanowienia stwierdzającego nabycie spadku; b) 

składa wniosek o zmianę przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał tę możność. Pierwsze 

ograniczenie polega na prekluzji materiału procesowego, drugie na ograniczeniu terminu. Na 

tym tle rysuje się dość wyraźnie wniosek, że jeśli porównać te ograniczenia z rygorami 

obowiązującymi przy wznowieniu postepowania, to korzystniej dla uczestnika postępowania o 

stwierdzenie nabycia spadku będzie żądać zmiany w trybie art. 679 k.p.c. Wystarczy wskazać 

na rygory z art. 407 k.p.c.: „skargę o wznowienie wnosi się w terminie [trzy]miesięcznym (…)”: 

oraz z art. 401 i 403 k.p.c. odnośnie do podstaw wznowienia. 

 W konkluzji należy stwierdzić, że przepis art. 679 k.p.c. chroni bardziej prawo do 

spadku rzeczywistego spadkobiercy, niż czyniłaby to skarga o wznowienie postępowania. Teza 

ta jest aktualna także w sytuacji, gdy uczestnik postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 

został pozbawiony możności działania. Uzasadnia to przyjęcie poglądu wyrażonego w sentencji 

uchwały” (s. 61-63 uzasadnienia). 

 SN przyjmuje zatem, że art. 679 k.p.c. stanowi lex specialis do art. 524 k.p.c. (wyłącza 

go). Do zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku według SN stosuje się wyłącznie 

art. 679 k.p.c., a nie stosuje się przepisów o wznowieniu postępowania o stwierdzenie nabycia 

spadku, bez względu na to, czy chodzi o osobę, która była uczestnikiem takiego postępowania 

czy nie była uczestnikiem tego postępowania. Według SN przepis art. 679 k.p.c. jest w obu 

sytuacjach korzystniejszy dla tych osób (w obu sytuacjach) niż wznowienie takiego 

postępowania. 

b4) Glosa T. Felskiego do uchw. SN z 21 IV 1994 r. III CZP 40/94 (Palestra 1995, z. 3-

4, s. 256-260). 

„Oceniając wzajemny stosunek norm art. 524 § 1 i 679 k.p.c. Sąd Najwyższy nie tylko 

wyłączył możliwość wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku z powodu 

pozbawienia uczestnika możliwości działania, ale także – jak wynika z uzasadnienia 

głosowanej uchwały – wypowiedział bardziej ogólny pogląd prawny o niedopuszczalności 

wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku również na innych podstawach. 
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Prima facie rzeczywiście norma art. 679 k.p.c. (a także art. 678 i 690 § 2 k.p.c.) zdaje 

się stanowić lex specialis w stosunku do przepisów o wznowieniu postępowania 

nieprocesowego i – w myśl dominującego w doktrynie i orzecznictwie poglądu – całkowicie 

wyłączać możliwość wznowienia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Jednakże 

bliższa analiza zagadnienia prowadzi do stanowczego wniosku, że takie rozwiązanie jest 

niemożliwe do zaakceptowania” (s. 256). 

„Przyjrzyjmy się jednak bliżej podstawie zastosowania trybu z art. 679 k.p.c. i 

porównajmy ją z podstawami wznowienia postępowania nieprocesowego. Otóż żądanie zmiany 

orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku opiera się w zasadzie na jednej tylko podstawie 

„wznowieniowej”, tj. na wykryciu nieznanych faktów i dowodów. Natomiast w art. 524 k.p.c. 

i mających tutaj odpowiednie zastosowanie przepisach o wznowieniu postępowania w procesie 

(art. 401, 403, 404 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) znajdujemy całą gamę podstaw wznowieniowych, 

a więc inne jeszcze podstawy restytucyjne oraz – zupełnie pominięte w art. 679 – przyczyny 

nieważności” (s. 257). 

„Przecież postępowanie to mogło być dotknięte rażącymi błędami proceduralnymi, 

które normalnie powodują nieważność postępowania i mogą stać się podstawą jego 

wznowienia, takimi jak orzekanie przez sędziego wyłączonego z mocy ustawy, pozbawienie 

uczestnika możliwości działania lub brak należytej reprezentacji, orzekanie wbrew powadze 

rzeczy osądzonej (art. 401, 403 § 2 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.)” (s. 257). 

„W rezultacie zdaniem Sądu Najwyższego skasowanie jednego z dwóch prawomocnych 

orzeczeń wydanych omyłkowo w tej samej sprawie jest możliwe tylko „w trybie 

nadzwyczajnym”.  

Ta teza Sądu Najwyższego w pełni zasługuje na aprobatę, a to przede wszystkim 

dlatego, że – jak już wspomniano – podstawa żądania z art. 679 k.p.c. nie obejmuje niektórych 

przyczyn wznowienia postępowania, w tym m.in. nie obejmuje orzekania wbrew powadze 

rzeczy osądzonej (art. 403 § 2 k.p.c.)” (s. 257, 258). 

„Wznowienie postępowania nieprocesowego byłoby najbardziej odpowiednim 

rozwiązaniem również w przypadkach, gdy postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku 

dotknięte jest wadami objętymi tzw. podstawami nieważności (art. 401 w zw. z art. 13 § 2 

k.p.c.)” (s. 258). 

„Analiza gramatyczna tekstu art. 679 § 1 k.p.c. wskazuje, że określenie „tylko w 

postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku” odnosi się do 

„przeprowadzenia dowodu, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku nie jest 
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spadkobiercą (…)”. Odnosi się więc to określenie do podstawy żądania zmiany stwierdzenia, 

które są – jak ustaliliśmy poprzednio – wykryte później okoliczności faktyczne i środki 

dowodowe. W rezultacie ograniczenie z art. 679 § 1 obejmuje jedną tylko z możliwych podstaw 

wznowienia i tylko w tym zakresie instytucję wznowienia wyłącza (art. 524 § 1 k.p.c.)” (s. 

259).  

b5) J. Gudowski, w: Kodeks postępowania cywilnego – komentarz, t. IV, Postępowanie 

rozpoznawcze, Postępowanie zabezpieczające, 5. wydanie, Warszawa 2016, s. 141, 142, 144, 

578): 

„5. Przepisami szczególnymi z punktu widzenia art. 523 są: 

7) art. 678, 679 i art. 690 § 2 dotyczące zmiany i uchylenia postanowień o stwierdzeniu 

nabycia spadku” (s. 141, 142). 

„2. Wznowienie – zarówno na podstawie określonej w § 1, jak i w § 2 [art. 524] – nie 

jest dopuszczalne również wtedy, gdy postanowienie co do istoty sprawy kończące 

postępowanie może być zmienione lub uchylone na podstawie innych przepisów. Chodzi tutaj 

o dwie grupy orzeczeń: 

2) postanowienia co do meritum wydane w sprawach, w których przepis szczególny 

pozwala na ich zmianę lub uchylenie (art. 539-543, art. 590 § 2, art. 559, 577, 614, 678, 679 i 

art. 690  § 2; por. uwagę 5 do art. 523), w judykaturze oraz piśmiennictwie nie było jednak 

zgody co do tego, czy w sprawach, o których tutaj mowa, wyłączenie dopuszczalności 

wznowienia postępowania jest absolutne (za niedopuszczalnością wznowienia w takich 

wypadkach opowiedziano się np. w powołanej uchwale SN z dnia 21 kwietnia 1994 r., III CZP 

40/94, oraz w postanowienie SW w Krakowie z dnia 4 grudnia 1969 r., III Cr 1945/69, Inf. Pr. 

1970, nr 5, poz. 32; także M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, 

s. 49 i n.; pogląd przeciwny wyrażono natomiast np. w uzasadnieniu uchwały składu siedmiu 

sędziów SN – zasada prawna z dnia 10 listopada 1969 r., III CZP 56/69, OSNCP 1970, nr 7-8, 

poz. 118 z omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1971, z. 7, s. 135 oraz A. 

Szpunara i W. Wanatowskiej, Przegląd orzecznictwa, NP. 1971, nr 6, s. 895; także K. Korzan, 

Glosa do postanowienia SN z dnia 3 grudnia 1971 r., III CRN 361/71, OSPiKA 1972, z. 10, 

poz. 179 oraz K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979, s. 206). 

Rozstrzygając tę rozbieżność poglądów, należy pamiętać, że przewidziana w 

wymienionych przepisach możliwość zmiany (uchylenia)  prawomocnego postanowienia 

wypływa z określonych przesłanek, najczęściej niepokrywających się w pełni z podstawami 

wznowienia. W związku z tym trzeba przyjąć, że skarga o wznowienie jest w takich wypadkach 
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wyłączona tylko w takim zakresie, w jakim te przepisy pozwalają na dokonanie zmiany lub na 

uchylenie prawomocnego postanowienia. W pozostałym zakresie, tzn. wtedy, gdy występują 

podstawy wznowienia niemieszczące się jednak w ramach przesłanek zmiany lub uchylenia 

orzeczenia, skarga o wznowienie jest dopuszczalna (np. K. Weitz, Skarga o wznowienie 

postępowania (w:) J. Gudowski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki 

zaskarżenia, cz. 2, Warszawa 2013, s. 1193)” (s. 144). 

„15. Prawomocne, wydane na podstawie art. 679, postanowienie zmieniające 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest także orzeczeniem stwierdzającym nabycie 

spadku, a zatem może ono ulec kolejnej zmianie na podstawach przewidzianych tym 

przepisem” (s. 578).  

Stanowiska w literaturze są zatem rozbieżne. Dominuje pogląd, że art. 679 k.p.c. 

wyłącza w zupełności przepisy o wznowieniu postępowania (1). Niektórzy jednak (np. T. 

Felski, J. Gudowski) są zdania, że art. 679 k.p.c. wyłącza przepisy o wznowieniu postępowania 

tylko w takim zakresie, w jakim podstawy tych dwóch instytucji (art. 679, wznowienia) 

pokrywają się; jeśli one nie pokrywają się (np. nieważność postępowania), to stosuje się 

przepisy o wznowieniu postępowania (2). M.zd. trafne chyba jest stanowisko (2), że przepisy 

o wznowieniu są szersze niż art. 679 k.p.c. (w zakresie, w jakim dochodzi do zbiegu tych 

przepisów art. 679 k.p.c. wyłącza stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania). Rzecz 

jest dyskusyjna. 

 

 

11. Krótkie stanowisko Michała Niedośpiała odnośnie do wyroku TK z 5 IX 2007 

r. P 21/06 

 

a)  Jak powiedziano, omawiane orzeczenie TK z 5 IX 2007 r. zapadło na tle 

następującego stanu faktycznego. W dniu 9 IV 1954 r. otwarł się spadek, w skład którego 

wchodziło gospodarstwo rolne. W dniu 1 IV 1957 r. wydano prawomocne postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku, na rzecz siedmiorga dzieci spadkodawcy. W dniu 5 lipca 1963 r. 

na podstawie art. LVIII p.w.k.c. postanowienie to w części dotyczącej gospodarstwa rolnego 

utraciło moc prawną. Orzeczenie uzupełniające Sąd Rejonowy wydał dopiero w 2004 r., na 

podstawie którego stwierdził zachowanie prawa dziedziczenia przez czworo spadkobierców, a 

niezachowanie przez troje spadkobierców. W toku rozpatrywania apelacji jednego z 
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uczestników postępowania Sąd Okręgowy w Poznaniu skierował pytanie prawne do TK, na 

które ten udzielił odpowiedzi jak w sentencji. TK przyjął, że moc zachowuje pierwotne 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku z 1 IV 1957 r. co do całego spadku (bez 

rozróżniania części rolnej i nierolnej). Orzeczenie TK jest trafne. 

b) Weźmy inny przykład z praktyki sądowej (prawdziwy). Spadek, w skład którego 

wchodzi gospodarstwo rolne, otwarł się 16 XII 1987 roku. Sądy Rejonowy, Okręgowy i 

Najwyższy stwierdziły w latach 2006-2007 (przed 19 IX 2007 r.), że spadek na zasadach 

ogólnych nabyło sześcioro dzieci, natomiast spadkowe gospodarstwo rolne odziedziczyło z 

ustawy pięcioro dzieci, natomiast szósty spadkobierca nie odziedziczył gospodarstwa rolnego, 

gdyż zdaniem tych sądów nie spełniał w chwili otwarcia spadku żadnej z przesłanek 

uprawniających go do dziedziczenia gospodarstwa rolnego, mimo że ten szósty spadkobierca 

w parę lat po otwarciu spadku został trwałym inwalidą I grupy (w chwili orzekania miał 

orzeczoną III grupę inwalidzką z tej samej przyczyny, z której orzeczono potem I grupę 

inwalidzką i faktycznie inwalidztwo I grupy istniało w dniu 16 XII 1987 r., tylko że nie zostało 

uznane przez sąd na podstawie § 7 rozp. rol. z 28 XI 1964 r., mimo istnienia ku temu podstaw). 

Ten szósty spadkobierca pracował także w gospodarstwie spadkowym za życia spadkodawcy, 

ale wskutek sprzecznych zeznań świadków i uczestników postępowania sądy przyjęły, że nie 

pracował on w gospodarstwie rolnym. W chwili stwierdzenia nabycia spadku sytuacja była taka 

sama jak w chwili otwarcia spadku (nie dokonano żadnej czynności odnośnie do spadku, np. 

rozporządzenia spadkiem lub udziałem w spadku lub rozporządzenia poszczególną rzeczą 

należącą do spadku lub udziałem w takiej pojedynczej rzeczy). W skład pozostałego majątku 

nie wchodziło w istocie nic (pusty). Ten szósty spadkobierca nie odziedziczył nawet domu 

jednorodzinnego, w którym mieszka sam od dzieciństwa. Czy orzeczenia są trafne i słuszne. 

Nie są one trafne ani słuszne, lecz przy poczynionych nieprawdziwych ustaleniach sądów były 

one formalnie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po orzeczeniu TK z 31 I 

2001 r., lecz materialnie z nimi sprzeczne (niezgodne z prawem pozytywnym i moralnym). 

Dlaczego ten stan faktyczny (b) rozstrzygnąć inaczej niż poprzedni (a), na tle którego zapadło 

orzeczenie TK z 5 IX 2007 roku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano po 13 

II 2001 r. (w 2006/2007 r., przed 19 IX 2007 r.), nie dokonano odnośnie spadku żadnych 

czynności prawnych. Jaka ratio legis, jaka racja ustawy przemawia za tym, aby te dwa stany 

faktyczne (z punktów a i b) rozstrzygać odmiennie, a tak trzeba robić przy aktualnym 

orzecznictwie Sądu Najwyższego na tle zarówno orzeczenia TK z 31 stycznia 2001 r., jak i 5 

września 2007 roku. Jest to po prostu nielogiczne, niesłuszne i bezprawne, oba stany faktyczne 

powinny być rozstrzygnięte tak samo, w kierunku dziedziczenia spadkowego gospodarstwa 
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rolnego wraz z pozostałym majątkiem na zasadach ogólnych (powszechnego prawa 

spadkowego). Już ten przykład wskazuje na nietrafność orzeczenia TK z 31 I 2001 roku. Tę 

niespójność w orzecznictwie TK i SN powinien rozstrzygnąć ustawodawca ewentualnie sam 

TK, bo on ma sprzeczne orzecznictwo w tej mierze, lub sądy powszechne na podstawie art. 8 

ust. 2 konstytucji, wychodząc z założenia logicznego, że dwa sprzeczne orzeczenia TK nie 

mogą istnieć, trafne jest tylko orzeczenie z 5 IX 2007 r., a nie 31 I 2001 r., ale czy sądy 

powszechne zajmą takie stanowisko, to jest to co najmniej wątpliwe, a raczej niemożliwe i nie 

ma na to co liczyć, łudzić się. Należy podkreślić, że ten szósty spadkobierca w przykładzie 

drugim (b)  nic nie otrzymuje ze spadku (pozostały majątek, spadek na zasadach ogólnych jest 

pusty). Trzy sądy powszechne miały dostatecznie udokumentowane racje prawne, także w 

postaci załączonej monografii liczącej 226 stron maszynopisu, stanowiącej komentarz do 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 r., lecz tego nie uczyniły. Co za 

bezduszność i formalizm prawny, gdzie prawo i moralność. 

c) Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 r. oraz 5 IX 2007 r. są werbalne, 

stwierdzają w istocie niezgodność przepisów o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych 

i przepisów wprowadzających k.c. (materialnych i intertemporalnych) z konstytucją, ale w 

zasadzie nie wyciągają z tego należytych wniosków prawnych, w taki sposób jak ja proponuję, 

rzecz należy teraz – jak powiedziano – do ustawodawcy. 

d) Dobitnie świadczą o tym dwa przykłady podane uprzednio (a, b). 

e) Jaki wniosek płynie z orzeczenia TK z 5 IX 2007 roku. Przepisy intertemporalne art. 

LV, LVI i LVIII k.c. zostały uznane za niekonstytucyjne z dniem 14 II 2001 r. (daty 

opublikowania orzeczenia TK z 31 I 2001 r.) i z tą chwilą utraciły moc prawną (zostały 

uchylone przez „negatywnego ustawodawcę”, jakim jest TK). 

f) TK w orzeczeniu z 5 IX 2007 r. za niekonstytucyjne uznał przepisy rolne k.c. i 

przepisy wprowadzające kodeks cywilny co do spadków rolnych otwartych przed 5 VII 1963 

roku. TK w orzeczeniu z 31 I 2001 r. za niekonstytucyjne uznał przepisy k.c. o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. (38 lat). Są to bowiem 

przepisy rudymentarne, szczątkowe, okrojone. Wszystko wskazuje na to, że powinny być 

uchylone jako niezgodne z konstytucją także przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu gospodarstw 

rolnych również w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r., a tego nie uczynił TK w 

wyroku z 31 I 2001 r., ani TK w wyroku z 5 IX 2007 r., uznając, że one aczkolwiek w istocie 

niezgodne z konstytucją w tym jednak okresie czasu obowiązują. W ten sposób, jak 

powiedziano, w istocie wyroki TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r. są sprzeczne, racje ma TK z 5 
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IX 2007 roku. Jak powiedziano, problem tej sprzeczności powinien rozstrzygnąć TK w trzecim 

orzeczeniu (jest to problem TK złożony, ale sam go wywołał) lub najlepiej Sejm w drodze 

ustawy w sposób proponowany przeze mnie [działy spadku prawomocne zachowują moc, 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku prawomocne podlegają zmianie na wniosek 

osoby zainteresowanej, jak to przyjęto w przepisach intertemporalnych (art. 2) noweli do k.c. z 

1971 r. oraz art. LIX p.w.k.c., w braku wniosku osoby zainteresowanej zachowują one moc 

prawną – poza tym przepisy rolne k.c. jako sprzeczne z konstytucją zostają uchylone]. 

g) Trzeba podkreślić, że oba wyroki TK z 31 I 2001 r., jak i 5 IX 2007 r. uznały przepisy 

rolne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych i przepisy intertemporalne k.c. za sprzeczne z 

konstytucją. Oba wyroki TK szczegółowo to uzasadniają, i ich argumenty w tej mierze należy 

podzielić, nie powtarzam ich tu. Jak powiedziano, z tej trafnej i słusznej tezy oba wyroki nie 

wyciągnęły w zasadzie prawidłowych wniosków: uchylając te przepisy k.c. i p.w.k.c., a 

utrzymały je w mocy z powołaniem się w istocie na względy celowościowe, ochronę 

bezpieczeństwa obrotu prawnego i stałości stanów prawnych zaistniałych na ich tle. TK w 

wyroku z 5 IX 2007 r. co do spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r. poczynił w tej zasadzie 

wyłomy, praktycznie jej zaprzeczenie, dlaczego nie uczynić tego dla spadków otwartych w 

okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 roku. Nie obowiązują one w okresie po 13 II 2001 

roku. Często nie ma potrzeby ochrony pewności prawnej, bo spadkobiercy nie poczynili 

żadnych czynności prawnych rozporządzających spadkiem lub przedmiotami wchodzącymi w 

skład spadku, jak w przykładzie z punktu „b”, a mimo to osoby te nie dziedziczą gospodarstwa 

rolnego, są wywłaszczone przez ustawodawcę i Trybunał Konstytucyjny bez odszkodowania. 

TK względy celowościowe – ochronę bezpieczeństwa obrotu prawnego, uznał za ważniejsze 

niż niekonstytucyjność przepisów rolnych k.c. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Jest to 

sprzeczność wewnętrzna w rozumowaniu TK w obu orzeczeniach, aksjologiczna, kierowanie 

się nie konstytucją, lecz względami celowości, praktyki prawniczej, polityki, ideologii, a nie 

prawa. Utrzymanie w mocy przepisów rolnych o dziedziczeniu gospodarstw rolnych w okresie 

od 5 VII 1963 r. do 13 II 2001 r. jest rażąco niesprawiedliwe, urąga sprawiedliwości, jest rażąco 

sprzeczne z prawem moralnym. Przepisy rolne k.c., jak to przyznaje SN i TK, miały na celu 

socjalizację (uspołecznienie) rolnictwa. Były jednym z wielu środków prawnych, 

ekonomicznych i finansowych, które do tego celu miały prowadzić. Nie ma racji prawnych ani 

moralnych, aby je utrzymywać w mocy. Prawdopodobnie gdyby jako pierwsze zostało wydane 

orzeczenie z 5 IX 2007 r. (w tym składzie sądzącym), nie byłoby problemu prawnego, bo 

wszystkie przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu zostałyby uchylone. A skoro została w 

orzecznictwie odmieniona kolejność tych orzeczeń, to mamy problem prawny i moralny. 
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Błędne orzeczenia TK należy z porządku prawnego eliminować. Należy to w pierwszej 

kolejności do ustawodawcy, a potem do Trybunału Konstytucyjnego, który sam przez 

sprzeczne orzeczenia spowodował problemy prawne. 

h) Jak powiedziano, trzeba podkreślić, że ustawodawca przepisom rolnym o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych nadał moc wsteczną (art. LV p.w.k.c.). Praktycznie rzecz 

biorąc, działały one wstecz w całym XX wieku, a nawet sięgały do XIX wieku wstecz. 

Wystarczało bowiem, że w dniu 5 VII 1963 r. żył co najmniej jeden spadkobierca 

(współspadkobierca), aby przepisy te miały moc wsteczną. Jeśli np. spadkobierca urodził się w 

1863 r., a żył 100 lat w dniu 5 VII 1963 r., a w skład spadku wchodziło gospodarstwo rolne, to 

stosowało się przepisy rolne k.c. o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Tylko względy 

wiekowe (długości ludzkiego życia) stanowiły tu tamę. Przesłanki rolne spadkobierców badano 

nie w chwili otwarcia spadku (np. w 1920 r.), lecz w dniu 5 VII 1963 r., jeżeli spadkobiercy ci 

żyli w tej dacie 5 VII 1963 roku. Jeśli zmarli oni wcześniej (przed 5 VII 1963 r.), to ich 

dziedziczenie podlegało zasadom ogólnym prawa spadkowego z 1946 r., a w okresie przed 1 I 

1947 r. podlegało ono przepisom prawa spadkowego dzielnicowego (k.c.a. na ziemiach byłego 

zaboru austriackiego, k.c.f. na ziemiach byłego Księstwa Warszawskiego, k.c.n. na ziemiach 

byłego zaboru pruskiego, t. X cz. I Zwodu Praw na ziemiach wschodnich, byłego zaboru 

rosyjskiego). 

Wsteczne działanie przepisów rolnych k.c. miało na celu socjalizację rolnictwa. Łamało 

to konstytucyjną zasadę lex retro non agit, że prawo nie działa wstecz. Było to sprzeczne z 

powszechną regułą prawa spadkowego, że do dziedziczenia gospodarstw rolnych stosuje się 

prawo, które obowiązywało w chwili śmierci spadkodawcy. Wyrazem tej ostatniej zasady był 

art. LI p.w.k.c., który miał zastosowanie do pozostałego majątku (spadku na zasadach 

ogólnych). Te również argumenty powołał TK w omawianych tu orzeczeniach. 

i) Jak powiedziano uprzednio, TK (31 I 2001, 5 IX 2007) uznał za sprzeczne z 

konstytucją przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych. Natomiast według TK 

ustawodawca może wprowadzić szczególne ograniczenia działu spadku (ograniczenie podziału 

gospodarstw rolnych, ograniczenie wysokości spłat i ich rozłożenie w czasie, na raty, wymogi 

przejęcia całego gospodarstwa rolnego), jeśli to będzie tylko zgodne z art. 23 konstytucji, 

pogląd TK nie jest trafny. Jak powiedziano, te same argumenty, które przemawiają za 

niekonstytucyjnością przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, przemawiają także za 

niekonstytucyjnością przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (odesłanie). 
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j) Rozumowanie TK nie jest w pełni logiczne. TK uznał przepisy materialnoprawne k.c. 

w istocie za niekonstytucyjne. Tym samym TK uznał za niekonstytucyjne także przepisy 

intertemporalne, które regulują obowiązywanie w czasie przepisów materialnoprawnych, czyli 

przepisy intertemporalne mają charakter posiłkowy, pomocniczy, subsydiarny w stosunku do 

przepisów materialoprawnych. TK w orzeczeniu z 31 I 2001 r. utrzymując w mocy przepisy 

materialnoprawne w okresie przed 14 lutego 2001 r., w istocie utrzymał w mocy także przepisy 

intertemporalne kodeksu cywilnego (p.w.k.c.). Formalnie przepisy intertemporalne k.c. nie 

były objęte pytaniem prawnym w orzeczeniu TK z 31 I 2001 r. (pytaniem prawnym w 

orzeczeniu TK z 31 I 2001 r. była objęta nowela do k.,c. z 1971 i 1990 r.), co pozwoliło zająć 

się tą kwestią przez TK w orzeczeniu z 5 IX 2007 roku. Ale skutkiem tego jest formalna 

zgodność tych dwóch orzeczeń TK, a ich materialna (rzeczywista) sprzeczność, o czym była 

mowa uprzednio. 

k) Konkludując, TK w orzeczeniu z 5 IX 2007 r. uznał za niekonstytucyjne art. LV, LVI 

i LVIII p.w.k.c. z dniem (od) 14 lutego 2001 r. (wydania orzeczenia przez TK 31 I 2001 r.), z 

tym że TK utrzymał w mocy prawomocne postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, 

wydane przed 14 II 2001 r., czyli powołane przepisy intertemporalne art. LV, LVI, LVIII 

p.w.k.c. mają zastosowanie w wypadku, gdy postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku jest 

wydawane po 13 II 2001 r. 

 

 

12. Wyrok TK z 5 IX 2007 r. a dziedziczenie testamentowe (art. 1065 k.c.), zapis 

rolny (art. 1067 k.c.), przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w 

zw. z art. 213-218 k.c.), przepisy związane z działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 1052 

k.c.) 

a) Art. 1065 k.c. 

 

Wyrok z 5 IX 2007 r. mówi o dziedziczeniu, art. 1059-1062 k.c. (art. 1059-1064 k.c.). 

Milczy on na temat dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych (art. 1065 k.c.). K.c. w 

okresie od 5 lipca 1963 r. do 30 września 1990 r. znał szczególne przepisy o dziedziczeniu 

testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1065 w wersji z 1964, 1971, 1982 r.). Z dniem 1 X 

1990 r. został uchylony art. 1065 k.c. W zakresie spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 

1963 r. znał także przepisy szczególne dotyczące gospodarstw rolnych (art. LV, LVI, LVIII 
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p.w.k.c., art. LVI § 2 odsyłał do art. 1059-1062 k.c., ale nie powinno budzić wątpliwości, że 

wymienione przepisy p.w.k.c. miały zastosowanie także do dziedziczenia testamentowego, do 

art. 1065 k.c.). Jak była o tym mowa, przesłanki rolne dziedziczenia ustawowego i 

testamentowego w pierwotnej wersji k.c. z 1964 r. były jednolite (odesłanie w art. 1065 k.c. do 

art. 1059-1062 k.c.). Prawdopodobnie dlatego p.w.k.c. w art. LVI § 2 mówią o „art. 1059-

1062”, czyli wprost o dziedziczeniu ustawowym, ale odnosiło się to także do dziedziczenia 

testamentowego. 

To, co powiedziano uprzednio odnośnie do dziedziczenia ustawowego (art. 1059-1064 

k.c.) i dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.) na tle wyroku TK z 31 I 2001 r. (część I 

pracy) i dziedziczenia ustawowego na tle wyroku TK z 5 IX 2007 r. ma odpowiednie 

zastosowanie do dziedziczenia testamentowego na tle  z 5 IX 2007 roku. Nie będziemy tego 

tutaj zatem powtarzać (odesłanie). 

Nowela do k.c. z 1971 r. wprowadziła różne przesłanki rolne dla spadkobierców 

testamentowych należących do kręgu spadkobierców ustawowych i spoza tego kręgu (w tym 

ostatnim przypadku odsyłała do art. 216 § 1 pkt 1, 2, 5 k.c.). Nowela do k.c. z 1971 r. miała 

moc wsteczną (przed 4 XI 1971 r., w tym także do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 

1963 r.). Dlatego po tej noweli z 1971 r. m.zd. odesłanie w art. LVI § 2 do art. 1059-1062 

dotyczyło także art. 216 § 1 pkt 1, 2,  lub 5 k.c. co do spadkobierców testamentowych nie 

należących do kręgu spadkobierców ustawowych (z art. 1059-1064 k.c.).  

 

 

b) Art. 1067 k.c. 

 

K.c. w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. znał szczególne przepisy prawne 

w zakresie zapisu rolnego (art. 1067 k.c.). Były wymagane przesłanki rolne podmiotowe 

(produkcyjne lub humanitarne) oraz przedmiotowe (ograniczenia podziału gospodarstw 

rolnych). W drodze wykładni prawa należy dojść do wniosku, że przepisy rolne o zapisie miały 

zastosowanie także do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. (na podstawie art. LV 

§ 1 p.w.k.c.), czyli miały one moc wsteczną (art. LV, LVI, LVII p.w.k.c.). Stosowanie tu art. 

LVIII p.w.k.c. było bezprzedmiotowe, jako że do zapisu (zwykłego) nie stosowało się 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, bowiem ono dotyczyło z natury rzeczy 

dziedziczenia ustawowego lub testamentowego (sukcesji uniwersalnej, a nie singularnej). Zapis 
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windykacyjny jest dopiero od 23 X 2011 r., wydaje się co do niego postanowienie sądowe o 

stwierdzeniu nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego, przepisy te o zapisie windykacyjnym 

nie mają mocy wstecznej (nie ma zapisu windykacyjnego przed 23 X 2011 r.). Nadto zapis 

windykacyjny nie podlega ograniczeniom z art. 1067 k.c. (obecnego, przepis ten dotyczy tylko 

zapisu zwykłego). 

Do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. w zakresie zapisu rolnego 

stosowało się przepis art. 1067 k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 r., a po noweli z 1971 r. w 

brzmieniu ustalonym tą nowelą, nowela do k.c. z 1971 r. w zakresie także zapisu rolnego z art. 

1067 k.c. miała moc wsteczną, przed 4 listopada 1971 r. i przed 5 lipca 1963 r., chyba że 

wykonano zapis w drodze orzeczenia sądowego lub umowy – stosowano art. 1067 k.c. – z 

uwzględnieniem modyfikacji wynikających z art. LV, LVI, LVII p.w.k.c. Zapis podlega 

wykonaniu w procesie, a zapis naddziałowy na rzecz spadkobiercy w dziale spadku, jeśli ten 

toczy się (postanowienie o dziale spadku). 

Art. 1067 k.c. w brzmieniu ustalonym nowelą do k.c. z 1990 r. nie przewiduje 

przesłanek rolnych podmiotowych po stronie zapisobiercy. Zna on tylko ograniczenia 

podziałowe gospodarstwa rolnego na etapie wykonania zapisu, złagodzono zatem przesłanki 

zapisu rolnego (zniesiono ograniczenia podmiotowe).  

TK w wyroku z 5 IX 2007 r. milczy na temat zapisu rolnego (nie było to objęte pytaniem 

prawnym, a zatem nie mogło być objęte wyrokiem TK). 

To, co powiedziano jednak uprzednio odnośnie do przepisów intertemporalnych 

dotyczących zapisu oraz dziedziczenia testamentowego i ustawowego (art. 1059-1065, 1067 

k.c.) ma odpowiednio zastosowanie do zapisu rolnego (art. 1067 k.c.). Nie ma potrzeby 

powtarzania tego (odesłanie). 

Według TK z 5 IX 2007 r. zapisy rolne (nabyte przed 5 lipca 1963 r.) w zakresie 

spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. (art. LV, LVI, LVII), w takim zakresie, w 

jakim podlegają one wykonaniu (w drodze orzeczenia sądowego lub umowy) po 13 lutego 2001 

r., nie podlegają zatem ograniczeniom rolnym (z art. 1067 k.c.). Według TK z 5 IX 2007 r. 

zapisy rolne (art. 1067 k.c.) w zakresie spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r., 

wykonane przed 14 lutego 2001 r., nie podlegają wzruszeniu (zachowują moc prawną), stosuje 

się do nich zatem przepisy dotychczasowe obowiązujące w dacie nabycia zapisu z chwilą 

otwarcia spadku i w dacie wykonania zapisu. 

Według TK z 5 IX 2007 r. zapisy rolne (art. 1067 k.c.) w zakresie spadków rolnych 

otwartych od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. podlegają takim przepisom, które 
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obowiązywały w tym okresie czasu (art. 1067 k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 r., nowelach 

z 1971, 1982, 1990 r.). 

Zapisy rolne zwykłe przed 14 lutego 2001 r. (czyli spadków otwartych przed 14 lutego 

2001 r.), a wykonywane po 13 lutego 2001 r., m.zd. nie podlegają szczególnym przepisom o 

zapisie rolnym (art. 1067 k.c.). Stosuje się do nich powszechne prawo spadkowe (art. 922-1057, 

art. 968-981 k.c.). Zapis zapisobierca nabywa z chwilą otwarcia spadku, zaś wykonanie zapisu 

następuje po otwarciu spadku, nieraz w kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat później. 

Zwracam uwagę na to, że przedawnienie zapisu zwykłego (art. 981, 970 k.c.) następuje w 

zasadzie nie wcześniej niż od chwili ogłoszenia testamentu. Ogłoszenie testamentu następuje 

w sposób przewidziany w ustawie k.p.c. (art. 646-654 k.p.c.), nawet w kilkadziesiąt lat po 

otwarciu spadku, np. może ono nastąpić w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku. 

Między otwarciem i ogłoszeniem testamentu a chwilą nabycia zapisu (otwarcia spadku) może 

upłynąć wiele lat, np. kilkadziesiąt. Termin przedawnienia zapisu wynosi 5 lat. 

Jak była o tym mowa uprzednio, przy zapisie na tle wyroku TK z 31 I 2001 r. sporne 

było, w jakiej chwili bada się przesłanki podmiotowe i przedmiotowe przy zapisie zwykłym – 

czy według chwili nabycia takiego zapisu, czyli według chwili otwarcia spadku, czy według 

chwili wykonania zapisu, czy też zarówno według chwili nabycia zapisu zwykłego (otwarcia 

spadku) i (koniunkcja) według chwili wykonania zapisu. M.zd. przesłanki rolne podmiotowe 

badało się według chwili nabycia zapisu (czyli otwarcia spadku). Natomiast przesłanki 

przedmiotowe według chwili wykonania zapisu. Zdania w literaturze były podzielone w tych 

sprawach (bezsporne było, że przesłanki podmiotowe muszą być spełnione w chwili nabycia 

zapisu, otwarcia spadku). W zależności od zajętego stanowiska w tych sprawach co do chwili 

badania przesłanek podmiotowych i przedmiotowych, mogły wejść w życie różne przepisy 

prawne, np. do nabycia zapisu nabytego przed 5 lipca 1963 r. lub przed 4 listopada 1971 r. 

stosowano przepisy k.c. w brzmieniu z 1964 r., a potem noweli z 1971 r., zaś gdy wykonanie 

zapisu rolnego następowało po 30 września 1990 r., to stosowano przepisy k.c. z 1990 roku. 

Przepisy te nie były zatem tożsame (te redakcje 1964, 1971, 1982, 1990 różniły się między 

sobą, por. treść art. 1067 k.c. w tych 4 wersjach). Jeśli nabyto zapis przed 5 lipca 1963 r. (przed 

tą datą otwarł się spadek rolny), to stosowało się art. LV, LVI, LVII p.w.k.c., m.in. odesłanie 

do art. 1067 k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 r., a potem w noweli z 1971 r. (ta ostatnia 

nowela miała moc wsteczną, przed 4 listopada 1971 r., w tym także przed 5 lipca 1963 r.). W 

zależności zatem od przyjętej przez interpretatora konstytucyjności art. 1067 k.c. i art. LV, LVI, 

LVII p.w.k.c., można było prezentować różne stanowiska prawne. 
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Według mnie przepisy o zapisie rolnym (art. 1067 k.c.) były sprzeczne z konstytucją we 

wszystkich ujęciach (przepisów wprowadzających k.c. art. LV, LVI, 1964, 1971, 1982, 1990 

r.), a zatem nie stosuje się ich zarówno po 13 lutego 2001 r., jak i przed 14 lutego 2001 r. 

(stanowisko prawa pozytywnego). Także przepis ten (art. 1067 k.c.) był we wszystkich tych 

wersjach (wskazanych w zdaniu uprzednim) sprzeczny z prawem moralnym, nie stosowało się 

go także z drugiej samoistnej przyczyny (stanowisko prawa moralnego). Uzasadniłem to w 

części I pracy na tle wyroku TK z 31 I 2001 r. (na tle zapisu rolnego, dziedziczenia 

testamentowego i ustawowego) – odesłanie. Nie ma potrzeby powtarzania tego tutaj. 

Jak powiedziano, do zapisu windykacyjnego gospodarstwa rolnego (nieruchomości 

rolnej) nie stosuje się art. 1067 k.c. 

To, co powiedziano w przedmiocie konstytucyjności uprzednio na tle art. 1067 k.c. oraz 

dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.) i ustawowego (art. 1059-1064 k.c.) na tle wyroku 

TK z 31 I 2001 r. (część I pracy) oraz na tle dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.)  i 

dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych (art. 1059-1064 k.c.) na tle wyroku TK z 5 IX 

2007 r. (część II pracy) ma odpowiednie zastosowanie do zapisu rolnego (art. 1067 k.c.) na tle 

wyroku TK z 5 IX 2007 r. – odesłania.  

Kolejna kwestia, to przepisy intertemporalne, które mają zastosowanie do zapisu 

windykacyjnego. Został on wprowadzony w życie nowelą do k.c. z 18 marca 2011 r., a wszedł 

w życie z dniem 23 października 2011 roku. Powstaje zasadnicze pytanie, czy do zapisów 

ustanowionych przed dniem wejścia w życie przepisów o zapisie windykacyjnym (przed 23 X 

2011 r.) stosuje się przepisy o zapisie zwykłym czy windykacyjnym, jeśli spadek otwarł się po 

22 X 2011 roku. Przepisy noweli do k.c. z 18 III 2011 r. nie zawierają przepisów 

intertemporalnych w tym zakresie (czy jest to wtedy zapis zwykły czy windykacyjny). Należy 

zatem stosować przepisy wprowadzające k.c. (art. LI). Do spraw spadkowych stosuje się 

przepisy, które obowiązywały w chwili śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku), art. LI 

p.w.k.c., czyli stosuje się w tym przypadku przepisy nowe. Czy jest to zapis zwykły czy 

windykacyjny, to zależy od interpretacji (wykładni) testamentu, czy wolą spadkodawcy było 

ustanowienie zapisu zwykłego czy windykacyjnego. W zależności od wykładni testamentu 

będzie to zapis zwykły lub windykacyjny [podobnie jak to jest obecnie (po 22 X 2011 r.); rodzaj 

zapisu pozostawiony jest woli spadkodawcy].  

Zgodnie z art. LII p.w.k.c. do formy testamentu stosuje się przepisy obowiązujące w 

chwili sporządzenia testamentu (art. LII), czyli do zapisu windykacyjnego wymagana jest 
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forma aktu notarialnego (art. 9811 § 1 k.c.), czyli jeśli zapis uczyniono przed 23 X 2011 r. w 

innej formie niż akt notarialny, to nie będzie to zapis windykacyjny, lecz tylko zapis zwykły. 

Takie też stanowisko, jw., co do tego, czy jest to zapis zwykły czy windykacyjny zawarł 

SN w uchwale z 7 II 2014 r. III CZP 95/13. „Skuteczność zapisu windykacyjnego podlega 

ocenie na podstawie prawa obowiązującego w chwili otwarcia spadku” (teza 2. sentencji tej 

uchwały). 

Przeciwstawnym stanowiskiem do poprzedniego byłoby przyjęcie, że zapisy dokonane 

przed dniem wejścia w życie przepisów o zapisie windykacyjnym (23 X 2011 r.) są zawsze 

zapisami zwykłymi, a nigdy nie są one zapisami windykacyjnymi. Do oceny, czy jest to zapis 

zwykły czy windykacyjny stosuje się zatem prawo, które obowiązywało w chwili sporządzenia 

zapisu testamentowego. Jeśli zapis sporządzono przed 23 X 2011 r., to zawsze jest to zapis 

zwykły, bo nie było wtedy przepisów o zapisie windykacyjnym. Jeśli zapis sporządzono po 22 

X 2011 r., to w zależności od woli spadkodawcy jest to zapis zwykły lub windykacyjny. 

Stanowisko to można by starać się uzasadnić tym, że do oceny, jaka to jest czynność prawna, 

czyli jaki to jest rodzaj (typ) testamentu, czy jest to zapis zwykły czy windykacyjny, stosuje się 

prawo obowiązujące w dacie sporządzenia tej czynności, jej dokonania (a nie z chwili otwarcia 

spadku, art. LI p.w.k.c.). Tę zasadę można by starać się uzasadnić także tym, że logicznie rzecz 

biorąc, spadkodawca, który sporządził testament zapisowy przed dniem wejścia w życie 

przepisów o testamencie windykacyjnym (23 X 2011 r.) nie mógł z natury rzeczy sporządzić 

testamentu zapisowego windykacyjnego, bo nie było go wtedy w ogóle w ustawodawstwie 

polskim. Nie można dokonać danego rodzaju czynności prawnej (zapisu windykacyjnego), gdy 

w ogóle w chwili sporządzenia zapisu, nie był on w ustawodawstwie. Zasada ta ma 

uzasadnienie logiczne, racjonalne, nie ma ona jednak oparcia w przepisach intertemporalnych, 

które wskazują jednoznacznie, że do spraw spadkodawcy, w tym rodzaju zapisu, treści 

testamentu, czy jest to zapis zwykły czy windykacyjny, decyduje prawo, które obowiązywało 

w chwili otwarcia spadku, a nie w chwili sporządzenia testamentu zapisowego. A zatem jeśli 

testament zapisowy sporządzono w 1960, 1970, 1984, 2004 r., a spadek otwarł się po dniu 22 

X 2011 r., to o tym, czy jest to zapis zwykły czy windykacyjny decyduje wola spadkodawcy 

(wykładnia treści testamentu). Przypominam, że do testamentu windykacyjnego gospodarstwa 

rolnego (nieruchomości rolnej) nie stosuje się art. 1067 k.c. I tą konstatacją kończę te wywody. 

Jak powiedziano uprzednio, wyrok TK z 5 IX 2007 r. nie analizuje zapisu (art. 1067 

k.c.). W drodze jego wykładni można jednak starać się wyprowadzić wnioski w tym zakresie 

co do zapisu (art. 1067 k.c.), tak jak to uczyniono wyżej.  



265 
 

TK w wyroku z 5 IX 2007 r., podobnie jak w wyroku TK z 31 I 2001 r., w 

uzasadnieniach tych orzeczeń uznał art. 216 k.c. za zgodny z konstytucją, mimo braku do tego 

podstaw (nie było takiego pytania prawnego); nie orzekł o tym w sentencji tych wyroków. Tym 

samym pośrednio TK w obu wyrokach uznał za konstytucyjny art. 1067 k.c. w zakresie, w 

jakim odsyła do art. 216 k.c. (w zw. z art. 1067 § 1 k.c. z 1990 r.). M.zd. art. 216 k.c. jest 

niekonstytucyjny (zarówno na kanwie prawa pozytywnego, jak i prawa moralnego); to samo 

dotyczy także zapisu. 

 

 

c) Polecenie testamentowe rolne 

 

To, co powiedziano uprzednio odnośnie do zapisu rolnego (art. 1067 k.c.), ma – można 

twierdzić – odpowiednie zastosowanie do polecenia majątkowego rolnego, w tym 

zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości rolnej (I). 

Można jednak prezentować stanowisko odmienne (II), że do polecenia rolnego, np. 

polecenia przeniesienia własności nieruchomości rolnej, nie stosuje się w ogóle przepisów o 

zapisie rolnym (art. 1067 k.c.), że stosuje się wtedy ogólne przepisy powszechnego prawa 

spadkowego (art. 922-1057, art. 982-985 k.c.), a zatem nie podlega on żadnym ograniczeniom 

prawa spadkowego rolnym, a zatem badanie konstytucyjności takiego przepisu rolnego jest 

zbędne, bezprzedmiotowe. Taki pogląd według mnie jest możliwy. Przy tym odmiennym 

stanowisku (II) do wykonania polecenia, np. w drodze umowy przeniesienia własności 

nieruchomości rolnej nie stosowano by ograniczeń rolnych w zakresie przeniesienia własności 

(tak przyjmuję ja) ewentualnie (w razie odrzucenia tej tezy) stosowano by przepisy rolne prawa 

regulujące np. przeniesienie prawa własności nieruchomości rolnej (ale przewidziane dla 

umowy przeniesienia własności nieruchomości rolnej, a nie przepisy o dziedziczeniu 

gospodarstw rolnych, czyli nie stosowano by art. 1067 k.c. w brzmieniu ustalonym przepisami 

wprowadzającymi kodeksu cywilnego, art. LV, LVI, 1964, 1971, 1982, 1990). I takie jest moje 

stanowisko w tej sprawie (pierwsza część tej alternatywy przed słowem „ewentualnie”). 
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d) Art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c. (dział spadku) 

 

1. K.c. aktualnie obowiązujący zna ograniczenia rolne na etapie działu spadku (art. 1070 

k.c. odsyłający do art. 213-218 k.c.). Ograniczenia te dotyczą podziału spadkowego 

gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213 k.c.), spłat spadkowych (art. 1070 w zw. z art. 

216 k.c.), przejęcia spadkowego gospodarstwa rolnego przez jednego ze spadkobierców (art. 

1070 w zw. z art. 214 k.c.). 

TK w wyroku z 5 IX 2007 r. nie wypowiada się wprost na temat konstytucyjności 

aktualnie obowiązujących przepisów z 1990 r. (lub poprzednich art. LX-LXIII p.w.k.c., 1964, 

1971, 1982). Nie było pytania prawnego na ten temat, a zatem nie mógł się na ten temat 

wypowiedzieć TK. Nie ma na ten temat nic w sentencji wyroku z 5 IX 2007 roku. Tylko w 

uzasadnieniu tego wyroku z 5 IX 2007 roku TK zawiera krótkie rozważania na temat działu 

spadku. Przy czym nie jest jasne, czy dotyczą one aktualnie obowiązujących przepisów na ten 

temat z 1990 r. czy też snuje on ogólne rozważania de lege ferenda na ten temat w oderwaniu 

od aktualnie obowiązujących. Prawdopodobnie TK uznał za konstytucyjne aktualnie 

obowiązujące przepisy k.c. na ten temat (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.), ale nie jest to 

pewne. TK uznał wyraźnie w uzasadnieniu za konstytucyjny art. 216 k.c. (obniżenie spłat, 

rozłożenie spłat w czasie na raty). Według TK gospodarstwo rolne powinno być chronione 

przed podziałem na jednostki nieprodukcyjne. Według TK gospodarstwo rolne powinna 

przejmować osoba gwarantująca należyte jego prowadzenie. TK odsyła także do art. 23 

konstytucji (gospodarstwo rolne rodzinne). TK w wyroku z 5 IX 2007 r. zajął prawdopodobnie 

stanowisko w przedmiocie działu spadkowego gospodarstwa rolnego jak w wyroku z 31 I 2001 

r., do którego w istocie odsyła. To, co powiedziano na temat konstytucyjności albo 

niekonstytucyjności przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego na tle orzeczenia z 

31 I 2001 r. ma odpowiednie zastosowanie na tle wyroku z 5 IX 2007 r. (odesłanie do części I 

pracy). Nie ma potrzeby powtarzania tego tutaj. 

Jak była o tym mowa, SN uznał art. 216 k.c. za niekonstytucyjny, zaś TK za 

konstytucyjny. Rację ma SN. Uchylenie art. 216 k.c. oznacza jednocześnie uchylenie 

możliwości obniżenia zachowku (art. 1082 k.c. w zw. z art. 216 k.c.), możliwości obniżenia 

zapisu pieniężnego z gospodarstwa rolnego (art. 1067 § 1 k.c.), bezprzedmiotowość w tym 

zakresie art. 1081 k.c. (art. 1081 zd. 2 k.c.) oraz bezprzedmiotowość art. 217 k.c. Uchylenie art. 

216 k.c. powoduje zatem w istocie uchylenie art. 1082, 1067 § 1, art. 217 k.c., czyli działa ono 

w sposób „czyszczący” konstrukcje prawne, zachwiane („zanieczyszczone”) szczególną normą 
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art. 216 k.c. Jest to poważna zaleta tego stanowiska. W razie braku art. 216 k.c. spłaty rolne 

powinny być obniżone na podstawie art. 5 k.c. 

 Przepisy o zniesieniu współwłasności (art. 213-218 k.c.) mają odpowiednie 

zastosowanie do działu spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 k.c.) i do podziału 

majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo rolne (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 

1070, 1035 k.c.). Ranga zatem tych przepisów (art. 213-218 k.c.) niepomiernie wzrasta. 

Uchylenie art. 213-218 k.c. oznacza zatem uchylenie ich obowiązywania także w dziale spadku 

(art. 1070 k.c.) oraz przy podziale majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo 

rolne (art. 46 k.r.op.). 

 TK nie jest uprawniony do snucia wizji prawnych, projektowania przyszłych ustaw, do 

tego kompetentny jest tylko ustawodawca. 

 M.zd. przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 213-218 w zw. z art. 

1070 k.c.) są sprzeczne z konstytucją, a także prawem moralnym. 

 Natomiast TK obecne przepisy o dziale spadku w ujęciu noweli do k.c. z 1990 r. 

prawdopodobnie uznaje za konstytucyjne (nie zostały one przez TK uchylone). 

 Co do konstytucyjności – niekonstytucyjności przepisów o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego odsyłam do poprzednich uwag, w tym zawartych w części I pracy. Nie 

ma potrzeby ich powtarzania tutaj. 

 2. Jak była o tym mowa uprzednio, do działów spadków otwartych po 5 lipca 1963 r. 

stosuje się przepisy, które obowiązywały w chwili działu spadku, czyli w brzmieniu ustalonym 

w 1964, 1971, 1982, 1990 r., nawet jeśli spadek otwarł się przed datą wejścia w życie tych 

nowel. Natomiast do działów spadku otwartych przed 5 lipca 1963 r. stosuje się przepisy 

obowiązujące w chwili działu spadku z modyfikacjami wynikającymi z art. LX-LXIII p.w.k.c. 

 Jeśli dział spadku został dokonany przed 14 lutego 2001 r., to zachowuje on moc 

prawną, nie podlega on wzruszeniu. Natomiast jeśli dział spadku (otwartego przed 14 lutego 

2001 r., w tym także otwartego przed 5 lipca 1963 r.) jest dokonywany po 13 lutego 2001 r., to 

według TK stosuje się nowe przepisy o dziale spadku, czyli nowelę do k.c. z 1990 r. (art. LXII 

p.w.k.c.). 

 Natomiast jeśli spadek otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a jego dział następuje po 13 

lutego 2001 r., to jak powiedziano uprzednio, stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy o 

dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c. w brzmieniu 

ustalonym nowelą do k.c. z 1990 r.). Powstaje jednak pytanie, czy stosuje się wyłącznie nowe 
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przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.) czy 

też z modyfikacjami wynikającymi z przepisów wprowadzających kodeks cywilny (art. LX-

LXII). Sprawa nie jest tu jasna. Nie wypowiedział się na ten temat TK ani w wyroku z 5 IX 

2007 r., ani w poprzednim z 31 I 2001 roku. Przepisy art. LX-LXII p.w.k.c. były dostosowane 

do brzmienia k.c. w ujęciu z 1964 roku. Nie są one adekwatne do aktualnie obowiązującego 

k.c. (noweli do k.c. z 1990 r., art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.). 

 Art. LXI p.w.k.c. określa, jakim spadkobiercom spłaty mogą być obniżone, a jakim 

wypłacone w pełnej wysokości, przy czym przesłanki te ocenia się nie według chwili działu 

spadku, lecz według daty 5 lipca 1963 roku. Wydaje się m.zd. że przepisy te po noweli z 1990 

r. nie mają zastosowania, w tym do działu spadków rolnych dokonywanych po 13 lutego 2001 

roku. TK prawdopodobnie uznał je za niekonstytucyjne (wniosek taki wynikałby z wykładni 

obu wyroków z 5 IX 2007 r. i z 31 I 2001 r.). Czyli obecnie osoby te nie muszą spełniać 

przesłanek rolnych podmiotowych do otrzymania spłat pełnych lub obniżonych określonych w 

art. LXI p.w.k.c. Obecnie wypłaca się spłaty pełne, które ewentualnie na podstawie art. 216 k.c. 

(w zw. z art. 1070 k.c.) mogą być obniżone. Regulacja zawarta w art. LXI p.w.k.c. określająca, 

którym spadkobiercom wypłaca się spłaty pełne, a którym obniżone nie ma zatem obecnie 

zastosowania. Wszystkim spadkobiercom takich spadków rolnych otwartych przed 5 VII 1963 

r. wypłaca się spłaty pełne, chyba że sąd obniży je na podstawie art. 216 k.c. (w zw. z art. 1070 

k.c.), a nie obniża ich na podstawie art. LXI § 2 p.w.k.c. 

 Powstaje jednak pytanie, czy prawo do spłat ma po 13 lutego 2001 r. każdy spadkobierca 

gospodarstwa rolnego czy też tylko mają je ci spadkobiercy, którzy stosownie do art. LV, LVI, 

LVII zachowali prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Sprawa nie jest jasna. Jak 

powiedziano uprzednio, według TK z wyroku z 5 IX 2007 r. działy spadku dokonane przed 14 

lutego 2001 r. zachowują moc prawną, to nie powinno budzić wątpliwości. Natomiast problem 

prawny jest wtedy, gdy spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a dział takiego spadku 

odbywa się po 13 lutego 2001 roku. Aby to zagadnienie prawne rozwiązać, trzeba odwołać się 

do poprzednich uwag. Jak powiedziano, jeśli przed 14 lutego 2001 r. wydano postanowienie o 

stwierdzeniu nabycia spadku, to zachowuje ono moc prawną. Z tego wynika m.zd. logiczny 

wniosek, że ci spadkobiercy są uprawnieni do otrzymania gospodarstwa rolnego w dziale 

spadku (w całości lub w części fizycznej) oraz tylko oni są uprawnieni do spłat spadkowych z 

takiego gospodarstwa rolnego (czyli którzy zachowali prawo dziedziczenia gospodarstwa 

rolnego według art. LV, LVI, LVII p.w.k.c.). Czyli wtedy, gdy spadek rolny otwarł się przed  

5 lipca 1963 r. i przed 14 lutego 2001 r. wydano postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, 

lecz nie dokonano przed 14 lutego 2001 r. działu takiego spadkowego gospodarstwa rolnego, i 
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dział takiego gospodarstwa następuje dopiero po 13 lutego 2001 r., to m.zd. według TK w 

wyroku z 5 IX 2007 r. (i z 31 I 2001 r.) do otrzymania gospodarstwa rolnego w dziale spadku 

lub jego części fizycznej (art. LX p.w.k.c.) oraz do otrzymania spłat z takiego gospodarstwa 

rolnego uprawnieni są tylko (jedynie) spadkobiercy rolni, którzy zachowali prawo 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego (art. LV, LVI, LVII p.w.k.c.) wymienieni w tym 

postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku (wydanym, jak powiedziano, przed 14 lutego 

2001 r.). Skoro bowiem te postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku wydane przed 14 

lutego 2001 r. (co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r.) zachowały moc prawną, 

to muszą one być uwzględnione w dziale spadku (taki jest logiczny wniosek z tej przesłanki 

prawnej stwierdzenia praw do spadku). W dziale spadku mogą bowiem uczestniczyć tylko ci 

spadkobiercy, którzy zostali wymienieni w postanowieniu o stwierdzeniu praw do spadku 

(zachowali prawo dziedziczenia według art. LV, LVI, LVII p.w.k.c.). 

 Natomiast jeśli spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., ale do dnia 13 lutego 2001 

r. nie wydano postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, to do działu spadku po 13 lutego 

2001 r. stosuje się m.zd. według Trybunału Konstytucyjnego wyłącznie nowe przepisy o dziale 

spadku z noweli z 1990 r. (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.). Jest tak dlatego, że zgodnie z 

wyrokiem TK z 5 IX 2007 r. przepisy art. LV, art. LVI i art. LVIII przepisów wprowadzających 

kodeks cywilny zostały przez ten TK uznane za niekonstytucyjne, czyli do dziedziczenia 

(powołania do dziedziczenia) takich spadków rolnych stosuje się przepisy powszechnego 

prawa spadkowego (prawa spadkowego z 1946 r., prawa dzielnicowego), a nie stosuje się 

przepisów prawa o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c. w zw. z 

art. 1059-1062 k.c.). A skoro tak przyjmuje TK w wyroku z 5 IX 2007 r., to powinno być 

wydane postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku na zasadach ogólnych (powszechnego 

prawa spadkowego), a potem ma być dokonany dział spadku. Powstaje jednak wtedy pytanie 

kolejne, czy ten dział spadku, w opisanej w tym akapicie sytuacji, będzie dokonany według 

zasad ogólnych (art. 922-1057 k.c.) czy według przepisów o dziale spadkowego gospodarstwa 

rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.). Wydaje się, że według Trybunału 

Konstytucyjnego stosowano by drugą część tej alternatywy rozłącznej, czyli dział spadkowego 

gospodarstwa rolnego podlegałby przepisom szczególnym co do działu spadkowego 

gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c.), mimo dziedziczenia (ustawowego 

lub testamentowego) takiego spadku według zasad ogólnych (powszechnego prawa 

spadkowego). Takie wnioski m.zd. powinny wynikać z wykładni wyroku TK z 5 IX 2007 r. (i 

31 I 2001 r.). TK milczy na ten temat, wnioski te wyprowadziłem za Trybunał Konstytucyjny 

dla działu spadkowego gospodarstwa rolnego. Jest tak dlatego, ze TK wydaje się obecne 
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przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego według noweli z 1990 r. uznawać za 

zgodne z konstytucją, czyli obowiązujące, nie uchylone. A skoro tak uznaje TK, to stosuje się 

przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego z noweli z 1990 r. (art. 1070 w zw. z art. 

213-218 k.c.), a nie przepisy powszechnego prawa spadkowego o dziale spadku (nie art. 922-

1057 k.c.). 

 M.zd. zachowuje jednak moc art. LX § 2 p.w.k.c. w tym sensie, że jeżeli kilku 

spadkobierców użytkuje osobiście wyodrębnione części gospodarstwa rolnego należącego do 

spadku, a podział między tych spadkobierców nie jest dopuszczalny według przepisu art. 1070 

w zw. z art. 213 k.c. (w brzmieniu ustalonym nowelą z 1990 r.), dział może być dokonany bez 

zachowania ograniczeń z art. 213 k.c. (obecnego). 

 W ten sposób omówiliśmy dział spadku rolnego otwartego przed 5 lipca 1963 r., a 

dokonany po 13 lutego 2001 r. (podział fizyczny, przejęcie spadku przez jednego ze 

spadkobierców, spłaty). Takie nasuwają się mi logiczne wnioski z orzeczenia TK z 5 IX 2007 

r. (i z 31 I 2001 r.).  

 Wyżej przedstawiliśmy dział spadku rolnego według TK z 5 IX 2007 r. (i z 31 I 2001 

r.). Jak powiedziano uprzednio, w tym w części I pracy, według mnie niekonstytucyjne są nie 

tylko przepisy o dziedziczeniu ustawowym i testamentowym gospodarstw rolnych (art. 1059-

1065 k.c.), lecz niekonstytucyjne są także przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego 

(we wszystkich wersjach 1964, 1971, 1982, 1990, p.w.k.c.) zarówno na tle prawa pozytywnego, 

jak i moralnego, chyba że wcześniej dokonano działu spadku (sądowego lub umownego) 

(odesłanie). A skoro tak, to jeśli nie dokonano działu spadku (sądowego lub umownego), to 

dział spadkowego gospodarstwa rolnego przed 14 lutego 2001 r. i po 13 lutego 2001 r. nie 

podlega przepisom rolnym regulującym dział spadkowego gospodarstwa rolnego 

(wymienionym w p.w.k.c., 1964, nowelach 1971, 1982, 1990), lecz podlega powszechnemu 

prawu spadkowemu (art. 922-1057 k.c.) obowiązującemu w chwili działu spadku (art. LIII 

p.w.k.c.). Przepisy kodeksu cywilnego o dziale spadku stosuje się także do działów spadku 

otwartych przed dniem wejścia  kodeksu w życie, chyba że przed tą datą dokonano już działu 

spadku (sądowego lub  umownego) (art. LIII p.w.k.c.). I tą konstatacją kończę te wywody. 

 Na marginesie tylko zaznaczę, że jeśli spadek rolny otwarł się  w okresie od 5 lipca 1963 

r. do 13 lutego 2001 r.., i dokonano w tym okresie czasu działu spadku, to pozostaje on w mocy 

(według zasad dotychczasowych 1964, 1971, 1982, 1990).  

 Jeżeli natomiast spadek rolny otwarł się od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r., a nie 

dokonano w tym okresie działu spadku i dokonuje się tego działu spadku po 13 lutego 2001 r., 
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to do działu spadkowego gospodarstwa rolnego według Trybunału Konstytucyjnego z 5 IX 

2007 i 31 I 2001 r. stosowano by nowe przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego 

według noweli do k.c. z 1990 r. 

 Jest niewątpliwe, że jeśli spadek rolny otwarł się po 13 lutego 2001 r. i działu 

spadkowego gospodarstwa rolnego dokonuje się po 13 lutego 2001 r., to stosuje się – według 

Trybunału Konstytucyjnego przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego według 

noweli z 1990 r. 

 

 

 e) Art. 1066 k.c. 

 

 Z kolei zastanowimy się nad wyrokiem TK z 5 IX 2007 r. w kontekście przepisów 

rolnych związanych z działem spadku, okołodziałowych (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). 

Rozpoczniemy od art. 1066 k.c. 

 TK w wyroku z 31 I 2001 r., jak była o tym mowa w części I pracy, uznał za zgodne z 

konstytucją przepisy związane z działem spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1066, 1079, 

1081, 1082 k.c.). TK w wyroku z 5 IX 2007 r. na ten temat nie wypowiada się wprost 

(milczenie), prawdopodobnie przyjął taka samą tezę jak wyrok TK z 31 I 2001 roku. TK w 

wyroku z 5 IX 2007 r. uznał wprost w sentencji za niekonstytucyjny art. LVIII p.w.k.c. w takim 

zakresie, w jakim stosowany jest on po 13 lutego 2001 r., czyli gdy po tej dacie wydawane jest 

postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku rolnego otwartego przed 5 lipca 1963 roku. 

Natomiast postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku otwartego przed 5 lipca 1963 r., 

obejmującego gospodarstwo rolne, wydane przed 14 lutego 2001 r. pozostają w mocy, nie tracą 

one mocy prawnej (w tym zakresie wyrok TK z 5 IX 2007 r. nie działa wstecz przed 14 lutego 

2001 r., lecz tylko na przyszłość po 13 lutego 2001 r.). 

 Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku rolnego otwartego w okresie od 5 lipca 

1963 r. do 13 lutego 2001 r. nie podpadają pod wyrok TK z 5 IX 2007 r., nie są nim objęte; do 

nich stosuje się przepisy intertemporalne obowiązujące w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 

2001 r., czyli w brzmieniu ustalonym w 1964 r. i w nowelach z 1971, 1982 i 1990 roku. Dwie 

ostatnie nowele nie miały mocy wstecznej. Natomiast nowela z 1971 r. miała moc wsteczną 

(przed 4 listopada 1971 r.). W zakresie spadków rolnych otwartych w okresie od 5 lipca 1963 

r. do 3 listopada 1971 r. nowela z 1971 r. miała moc wsteczną. Od 4 XI 1971 do 5 IV 1982 r. 
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nowela z 1971 r. miała zastosowanie na przyszłość (a nie z mocą wsteczną). Dotyczyła ona 

także spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r., stosowano art. LV, LVI, LVII w zakresie, w 

jakim odnosiły się one do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. nowela kodeksu 

cywilnego z 1971 r. miała moc wsteczną (art. LV, LVI p.w.k.c. w zw. z art. 1059-1062 k.c.). 

Spadki rolne otwarte jednak przed 5 lipca 1963 r. nie są w tym akapicie przedmiotem analizy 

prawnej. Art. 2 § 2 noweli do k.c. z 1971 r. stanowił, że „Jeżeli przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy [4 XI 1971 r. – M.N.] postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku w części 

dotyczącej dziedziczenia gospodarstwa rolnego pozostaje w sprzeczności z przepisami 

Kodeksu cywilnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, postanowienie to ulega na 

wniosek osoby zainteresowanej odpowiedniej zmianie”. Zmiana postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku w drodze orzeczenia sądowego następowała na wniosek osoby 

zainteresowanej, a nie z urzędu; nie następowała ona także z mocy prawa (jak było w art. LVIII 

p.w.k.c.). 

 Podobnego przepisu jak art. 2 § 2 noweli do k.c. z 1971 r. nie było w nowelach z 1982 

i 1990 r., bo dwie ostatnie nowele nie miały mocy wstecznej, nie było zatem takiej potrzeby. 

Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydane w okresie od 6 IV 1982 r. do 30 IX 1990 

r. (nowela z 1982 r.) i w okresie od 1 X 1990 do 13 II 2001 r. (nowela z 1990 r.) pozostają 

zatem w mocy (mogą ewentualnie one być zmienione  na podstawie ogólnych przepisów k.p.c., 

tj. art. 679 k.p.c. ewentualnie gdy ktoś przyjmuje, że do zmiany postanowienia o stwierdzeniu 

nabycia spadku mają zastosowanie także przepisy o wznowieniu postepowania, mimo art. 524 

k.p.c., to wtedy ewentualnie mogą one być zmienione także na podstawie przepisów o 

wznowieniu postępowania o stwierdzeniu nabycia spadku). 

 Do 13 lutego 2001 r. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w skład którego 

wchodziło gospodarstwo rolne, składało się z dwóch części, pierwszej, w której sąd orzekał o 

dziedziczeniu ustawowym lub testamentowym spadku na zasadach ogólnych (czyli pozostałego 

majątku, nie gospodarstwa rolnego) oraz drugiej, w której sąd orzekał o dziedziczeniu 

ustawowym lub testamentowym gospodarstwa rolnego. Z dniem 14 lutego 2001 r. z dniem 

wydania wyroku TK z 31 I 2001 r. został uchylony art. 1066 k.c., bowiem nie ma od tej daty 

dwóch spadków (przy mojej tezie): pozostałego majątku (spadku na zasadach ogólnych) i 

gospodarstwa rolnego, a przy tezie doktryny i orzecznictwa dwóch odrębnych mas 

majątkowych (pozostałego majątku – spadku na zasadach ogólnych) i gospodarstwa rolnego, 

lecz jest jeden spadek (przy mojej tezie) lub jedna masa majątkowa obejmująca cały spadek 

(przy tezie doktryny i orzecznictwa), która podlega ogólnym zasadom dziedziczenia (czyli 
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stosuje się do niej tylko powszechne prawo spadkowe, art. 922-1057 k.c.), nie ma dwóch 

odrębnych punktów w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 

 Wprawdzie TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał art. 1066 k.c. za konstytucyjny, ale w 

istocie uznał go za konstytucyjny tylko w okresie przed 14 lutego 2001 r., zaś za 

niekonstytucyjny z dniem (od) 14 lutego 2001 r. (na przyszłość), bowiem przepis ten (art. 1066 

k.c.) po 13 lutego 2001 r. stał się bezprzedmiotowy (bo jest jeden spadek, jedna masa 

majątkowa, a nie dwa spadki, nie dwie masy majątkowe). Art. 1066 k.c. stracił zatem moc 

prawną z dniem (od) 14 lutego 2001 r. (na przyszłość). 

 Wracamy do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 roku. W tym zakresie 

podstawowy był przepis art. LVIII p.w.k.c., który stanowił, co następuje: „Wydane przed dniem 

5 lipca 1963 r. postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku, w skład którego wchodzi 

gospodarstwo rolne, traci moc w stosunku do tego gospodarstwa, chyba że spadkobierca zmarł 

przed tym dniem [wtedy ono w stosunku do takiego spadkobiercy zachowuje moc prawną, nie 

traci swej skuteczności – M.N.]. Dla wywołania skutków związanych z takim stwierdzeniem w 

stosunku do należącego do spadku gospodarstwa rolnego postanowienie to winno być 

uzupełnione przez wymienienie spadkobierców, którzy zachowali prawo dziedziczenia 

gospodarstwa rolnego według przepisów art. LVI i LVII, oraz ich udziałów w tym 

gospodarstwie” (art. LVIII p.w.k.c.). 

 Według TK z 5 IX 2007 r. art. LVIII jest niezgodny z konstytucją w takim zakresie, w 

jakim odnosi się do spraw spadkowych, w których wydanie orzeczenia następuje od dnia 14 II 

2001 r., czyli od dnia ogłoszenia wyroku TK z dnia 31 I 2001 r. (sygn. P 4/99) w Dz.U. RP – 

wyrok TK (Dz.U. z 2007 r., nr 170, poz. 1205). Była o tym mowa uprzednio. 

 Postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku traciło moc prawną z mocy prawa (ex 

lege) na podstawie art. LVIII p.w.k.c. co do gospodarstwa rolnego, zachowywało moc co do 

pozostałego majątku (spadku na zasadach ogólnych). Przed 5 lipca 1963 r. wydawane na 

podstawie prawa spadkowego z 1946 r. (czy wcześniej prawa dzielnicowego) stwierdzenie 

praw do spadku miało jednolity charakter, dotyczyło spadku jako całości, nie było 

gospodarstwa rolnego i pozostałego majątku (spadku na zasadach ogólnych), nie było dwóch 

mas majątkowych spadkowych czy przy mojej tezie dwóch odrębnych spadków. Nie było 

bowiem przed 5 lipca 1963 r. w prawie polskim odrębnych zasad dziedziczenia gospodarstw 

rolnych. Zostało ono dopiero wprowadzone z mocą wsteczną ustawą z 29 VI 1963 r. o 

ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych, która weszła w życie z dniem 5 lipca 1963 roku. 

Potem jej postanowienia zostały prawie w całości włączone do kodeksu cywilnego z 1964 r. 
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jako art. 1058-1088 k.c., którym nadano moc wsteczną. Osoby, które zachowały prawo 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego,  określały p.w.k.c. (art. LVI, LVII). 

 Jak powiedziano, wyrok TK z 5 IX 2007 r. dotyczy spadków, w skład których wchodzi 

gospodarstwo rolne, otwartych przed 5 lipca 1963 roku. Wyrok ten uznał art. LVIII p.w.k.c. za 

niekonstytucyjny z dniem (od) 14 lutego 2001 roku. Natomiast art. LVIII p.w.k.c. wyrok TK z 

5 IX 2007 r., w takim zakresie, w jakim obowiązywał przed 14 lutego 2001 r., wyrok ten uznał 

za konstytucyjny (niesprzeczny z konstytucją). Jeśli na tle tych spadków rolnych otwartych 

przed 5 lipca 1963 r. do dnia 13 lutego 2001 r. wydano postanowienie o stwierdzeniu praw do 

spadku, to zachowuje ono moc prawną. Natomiast jeśli co do spadków rolnych otwartych przed 

5 lipca 1963 r. do dnia 13 lutego 2001 r. nie wydano postanowienia o stwierdzeniu praw do 

spadku, to przepis art. LVIII p.w.k.c. tracił moc prawną z dniem (od) 14 lutego 2001 roku. 

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe gospodarstwa rolnego wchodzącego w skład spadku 

otwartego przed 5 lipca 1963 r., co do którego do dnia 13 lutego 2001 r. nie wydano 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, od 14 lutego 2001 r. podlega zasadom ogólnym 

(powszechnego prawa spadkowego: prawa spadkowego z 1946 r. lub prawa dzielnicowego). 

Nie stosuje się w stosunku do tych spadków w takiej sytuacji (ze zdania uprzedniego) 

szczególnych przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c.). 

 Sytuacja postanowień co do stwierdzenia praw do spadku, w skład których wchodziło 

gospodarstwo rolne, otwartych od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. oraz otwartych po 13 

lutego 2001 r. została omówiona uprzednio (odesłanie do tych uwag). 

 Jak widzimy, sytuacja prawna postanowień o stwierdzeniu praw do spadku, które od 1 

I 1965 r. nosiły nazwę postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku, była zróżnicowana na 

przestrzeni lat (przed 5 lipca 1963 r., po 4 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. i po 13 lutego 2001 

r.). 

 Na końcu trzeba tylko zwrócić uwagę na art. LIX p.w.k.c. Przepis ten stanowił, co 

następuje: „Jeżeli wydanie przed dniem wejścia w życie przepisów kodeksu cywilnego, 

dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku 

w części określającej udziały spadkobierców w gospodarstwie rolnym pozostaje w 

sprzeczności z przepisami art. LV i LVI, ulega ono na wniosek osoby zainteresowanej 

odpowiedniej zmianie”. Przepisy o dziedziczeniu gospodarstw rolnych weszły w życie z dniem 

18 maja 1964 roku. Postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku wydane między 5 lipca 1963 

r. a 17 maja 1964 r. na podstawie art. LIX p.w.k.c. podlegały  na wniosek osoby zainteresowanej 

zmianie (nie traciły one mocy prawnej ex lege, z mocy samego prawa, jak to było w stosunku 
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do postanowień o stwierdzeniu praw do spadku wydanych przed 5 lipca 1963 r.; art. LVIII 

p.w.k.c. dotyczył spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1964 r.; art. LIX p.w.k.c. dotyczył 

spadków rolnych otwartych od 5 lipca 1963 r. do 17 maja 1964 r.). Jeśli postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku rolnego otwartego między 5 lipca 1963 r. a 17 maja 1964 r. 

wydano przed dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego (18 V 1964 r.), to postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku wydane dla takich spadków pozostaje w mocy, nie ulega ono 

zmianie, mimo pozostawienia w mocy art. LIX p.w.k.c. Wyrok TK z 5 IX 2007 r. zachował 

bowiem w mocy wszystkie postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku – postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku wydane przed 14 lutego 2001 r. (są one według tego wyroku TK 

z 5 IX 2007 r. niewzruszalne; wyklucza to zmianę takich postanowień o stwierdzeniu praw do 

spadku otwartego między 5 VII 1963 r. a 17 V 1964 r. na podstawie art. LIX p.w.k.c., mimo że 

formalnie przepis ten nie został uchylony, nie został uznany za niekonstytucyjny). 

 Reasumując, to, co powiedziano uprzednio w części I pracy co do konstytucyjności lub 

niekonstytucyjności art. 1066 k.c. na tle wyroku TK z 31 I 2001 r., ma odpowiednie 

zastosowanie na tle wyroku TK z 5 IX 2007 r. (odesłanie). Nie ma potrzeby tego powtarzania. 

 Wyrok TK z 5 IX 2007 r. uznał za konstytucyjny art. 1066 k.c. mimo braku wyraźnego 

takiego stwierdzenia (w istocie zajmuje on podobne stanowisko jak wyrok TK z 31 I 2001 r. co 

do art. 1066 k.c.).  

 Bliższe uwagi co do art. 1066 k.c. na tle wyroku TK z 5 IX 2007 r. zawarte są wyżej (w 

kwestiach pozostałych odsyłam do części I pracy). 

 M.zd. przy stanowisku TK z 31 I 2001 r. art. 1066 k.c. stał się niekonstytucyjny, a w 

istocie zbędny, bezprzedmiotowy co do spadków rolnych otwartych od 14 lutego 2001 r. (zaś 

konstytucyjny co do spadków rolnych otwartych przed 14 lutego 2001 r.). TK w wyroku z 31 I 

2001 r. uznał go za konstytucyjny zarówno przed 14 lutego 2001 r., jak i po 13 lutego 2001 r. 

 Według wyroku TK z 5 IX 2007 r., jeśli spadek rolny otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a 

postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydawane jest po 13 lutego 2001 r., to 

stwierdzenie praw do spadku nie podlega ograniczeniom przewidzianym dla dziedziczenia 

gospodarstw rolnych, stosuje się powszechne prawo spadkowe (prawo spadkowe z 1946 r., 

prawo dzielnicowe). Według tego wyroku z 5 IX 2007 r. art. LVIII p.w.k.c. został uznany za 

niekonstytucyjny z dniem (od) 14 lutego 2001 r., a przed ta datą jest ten artykuł LVIII 

konstytucyjny. Według wyroku TK z 5 IX 2007 r. postanowienia o stwierdzeniu praw do 

spadku rolnego – postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku rolnego wydane przed 14 

lutego 2001 r. zachowują moc prawną. 
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 M.zd. art. 1066 k.c. jest niekonstytucyjny zarówno przed 14 II 2001 r., jak i po 13 II 

2001 roku. Takie moje stanowisko w tej sprawie wynika z faktu, że przepisy rolne k.c. 

dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych uznaję za niekonstytucyjne, zarówno na tle 

prawa pozytywnego, jak i moralnego, bez względu na datę otwarcia spadku (przed 14 II 2001 

r. czy po 13 II 2001 r.). Stanowisko to uzasadniłem w części I pracy, do czego odsyłam. Zbędne 

są tu powtórzenia. 

  

 

f) Art. 1079 k.c. 

 

 Artykuł 1079 k.c. TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał za konstytucyjny (zarówno przed, 

jak i od 14 II 2001 r.). M.zd. stanowisko TK co do spadków rolnych otwartych od 14 II 2001 r. 

jest bezprzedmiotowe. Nie stosuje się bowiem w ogóle art. 1079 k.c. co do spadków rolnych 

otwartych od 14 II 2001 r., bo nie ma dwóch mas majątkowych (spadku na zasadach ogólnych, 

pozostałego majątku i gospodarstwa rolnego). Natomiast według TK art. 1079 k.c. miałby 

zastosowanie do spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r., w tym do spadków otwartych 

przed 5 VII 1963 r. 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. milczy, nie wypowiada się na temat art. 1079 k.c. 

Prawdopodobnie przyjmuje podobne stanowisko jak TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

 Według TK w wyroku z 5 IX 2007 r. do spadków rolnych, które otwarły się przed 5 

lipca 1963 r., a postanowienie o stwierdzenie praw do spadku wydaje się po 13 II 2001 r., nie 

stosuje się przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1059-1065 k.c.). Natomiast 

według TK z 5 IX 2007 r. do działu takiego spadku stosuje się nowe przepisy o dziale spadku 

z noweli do k.c. z 1990 r., w tym – jak należy sadzić – art. 1079 k.c. Do spadków rolnych 

otwartych po 13 II 2001 r. według TK z 5 IX 2007 r. artykuł 1079 k.c., tak samo jak w wyroku 

z 31 I 2001 r. jest m.zd. bezprzedmiotowy (ma zastosowanie do spadków rolnych otwartych 

przed 14 II 2001 r., w tym do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r.). 

 M.zd. przepisy rolne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych (art. 1058-1088 k.c.) są 

niekonstytucyjne – zarówno na tle prawa pozytywnego, jak i moralnego – nie stosuje się zatem 

art. 1079 ani przed, ani od 14 II 2001 roku. Co do uzasadnienia tej tezy odsyłam do części I 

pracy. 
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 g) Art. 1081 k.c. 

  

TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał w sentencji art. 1081 k.c. za konstytucyjny (zarówno 

przed, jak i od 14 II 2001 r.). Co do mojej interpretacji stanowiska tego wyroku odsyłam do 

części I pracy. 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. milczy, nie wypowiada się na temat art. 1081 k.c. 

Prawdopodobnie przyjmuje podobne stanowisko jak wyrok TK z 31 I 2001 r. 

 M.zd. wszystkie przepisy rolne prawa spadkowego (art. 1059-1088 k.c.) są 

niekonstytucyjne (zarówno na płaszczyźnie prawa pozytywnego, jak i moralnego), w tym art. 

1081 k.c. (nie stosuje się go ani przed, ani od 14 II 2001 r.). Co do uzasadnienia mojego 

stanowiska odsyłam do części I pracy. 

 

 

 h) Art. 1082 k.c. 

 

 TK w wyroku z 31 I 2001 r. (w sentencji i w uzasadnieniu) uznał art. 1082 k.c. za zgodny 

z konstytucją (zarówno przed, jak i od 14 II 2001 r.). Co do wykładni jego stanowiska por. 

część I pracy (odesłanie). 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. milczy, nie wypowiada się na temat art. 1082 k.c. (zresztą 

nie było takiego pytania prawnego, zatem okazji do takiej wypowiedzi). 

 M.zd. niekonstytucyjne są wszystkie przepisy rolne spadkowe k.c. (art. 1058-1088 k.c.), 

w tym zatem także art. 1082 k.c. (zarówno przed, jak i od 14 II 2001 r.), nie stosuje się go 

zatem. Co do uzasadnienia mojej tezy odsyłam do części I pracy. 

 

 

  



278 
 

i) Wnioski 

 

 TK w sentencji wyroku z 31 I 2001 r. uznał przepisy o dziedziczeniu ustawowym 

gospodarstw rolnych za niekonstytucyjne z dniem 14 lutego 2001 r., zaś za konstytucyjne przed 

14 lutego 2001 r. (w tym otwarte przed 5 lipca 1963 r.). TK w tym wyroku nie wypowiadał się 

wprost na temat innych przepisów prawa spadkowego (art. 1065, 1067, art. 1070 w zw. z art. 

213-218 k.c.). TK w tym wyroku w sentencji uznał za konstytucyjne przepisy związane z 

działem spadku (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c.). Prawdopodobnie TK w tym wyroku uznał 

przepisy o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego z 1990 r. (art. 1070 w zw. z art. 213-218 

k.c.) za zgodne z konstytucją. Co do dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.) i zapisu 

rolnego (art. 1067 k.c.) TK w tym wyroku prawdopodobnie przyjął podobne stanowisko jak co 

do dziedziczenia ustawowego (podzielona w czasie ich konstytucyjność – niekonstytucyjność). 

Co do wykładni tego wyroku odsyłam do części I pracy. Nie ma potrzeby powtarzania tego. 

 TK w wyroku z 5 IX 2001 r. w sentencji wyroku uznał za niekonstytucyjne art. art. LV, 

LVI, LVIII p.w.k.c. co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r., co do których 

orzeczenie w sprawach spadkowych (w tym głównie postanowienie o stwierdzeniu praw do 

spadku) wydawane jest po 13 lutego 2001 roku. Natomiast orzeczenia w sprawach spadkowych 

(w tym przede wszystkim postanowienia o stwierdzenie praw do spadku rolnego otwartego 

przed 5 lipca 1963 r.) wydane przed 14 lutego 2001 r. uznał za zgodne z konstytucją. W 

pozostałych kwestiach spadkowych (art. 1058-1088 k.c.) TK w tym wyroku milczy, nie 

wypowiada się. Prawdopodobnie przyjmuje w tych innych sprawach spadkowych rolnych takie 

samo stanowisko jak TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

 Stanowisko moje zarówno na tle prawa pozytywnego, jak i moralnego jest takie, że 

przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych (art. 1058-1064, 1086, 1087 k.c., 

art. LV, LVI p.w.k.c. – 1971, 1982, 1990), o dziedziczeniu testamentowym gospodarstw 

rolnych (art. 1065 k.c. – 1971, 1982), o zapisie rolnym (art. 1067 k.c. – 1964, 1971, 1982, 

1990), o dziale spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 213-218 k.c. – 1990) 

i przepisy z nim związane (art. 1066, 1079, 1081, 1082 k.c. – 1990) oraz p.w.k.c. art. LV-LXIII, 

a także o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c. – 1990), czyli 

wszystkie przepisy rolne k.c. (art. 1058-1088, art. 213-218 k.c., art. LV-LXIII p.w.k.c.) są 

sprzeczne z konstytucją, a także prawem moralnym (słusznym), a jako takie nie obowiązują 

(dotyczy to wszystkich spadków rolnych otwartych zarówno po 13 lutego 2001 r., jak i przed 



279 
 

14 lutego 2001 r.), chyba że nastąpił prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności, 

podział majątku wspólnego małżonków. 

 Konkludując, jestem zdania, że przepisy rolne k.c. (art. 1058-1088, 213-218 k.c.) są 

sprzeczne z konstytucją, a także prawem moralnym i jako takie nie mogą być stosowane (nie 

są obowiązujące), chyba że nastąpił prawomocny dział spadku, zniesienie współwłasności 

nieruchomości rolnej lub podział majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzi 

gospodarstwo rolne. 

 Co do uzasadnienia mojego stanowiska odsyłam do części I pracy, a także do uwag 

uprzednich. Nie ma potrzeby powtarzania tego tutaj. 

 Wyrok TK z 5 IX 2007 r. został ogłoszony 19 września 2007 r., i wtedy powinien wejść 

w życie, niemniej w istocie nadano mu – jak była o tym mowa wyżej - moc wsteczną od 14 

lutego 2001 r. (z ta datą wszedł w życie także wyrok TK z 31 I 2001 r.). 

 

 

13. Art. 1063 k.c. a p.w.k.c. 

 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. nie wypowiada się wprost na temat art. 1063 k.c. w zw. z 

art. LV p.w.k.c. Art. 1063 k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 r. oraz nowelą do k.c. z 1971 r. 

miał moc wsteczną, czyli stosował się także do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 

r., a to na podstawie art. LV p.w.k.c. Art. LVI § 2 p.w.k.c. nie wspomina o art. 1063 k.c., 

wymienia w § 2 art. LVI przepisy art. 1059-1062 k.c. Niemniej na podstawie art. LV p.w.k.c. 

przepis art. 1063 k.c. miał moc wsteczną przed 5 lipca 1963 r., chyba że spadkobierca 

gospodarstwa rolnego zmarł przed 5 lipca 1963 r. (wtedy nie stosowało się szczególnych 

przepisów o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego przez takiego zmarłego przed 5 lipca 1963 r. 

spadkobiercy, w tym nie stosowało się art. 1063 k.c., stosowało się powszechne prawo 

spadkowe). Jak była o tym mowa uprzednio, art. 1063 k.c. mógł działać wstecz nie tylko w XX, 

ale i w XIX wieku (około 100 lat wstecz od 5 lipca 1963 r., taka jest maksymalna długość życia 

człowieka). Skoro artykuł LV p.w.k.c. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał 

za niekonstytucyjny, to niekonstytucyjny jest także art. 1063 k.c. w zw. z art. LV p.w.k.c., czyli 

niekonstytucyjny jest  art. 1063 k.c. w zw. z art. LV p.w.k.c. z mocą wsteczną przed 5 lipca 

1963 roku. 
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 To, co powiedział TK w wyroku z 31 I 2001 r. na temat konstytucyjności lub 

niekonstytucyjności art. 1063 k.c. w wersji z 1964, 1971, 1982, 1990 r., ma pełne zastosowanie 

na tle wyroku TK z 5 IX 2007 roku. A zatem art. 1063 k.c. jest niekonstytucyjny w wersji z 

1964 i 1971 r., zaś konstytucyjny w wersji z 1982 i 1990 roku. Skoro niekonstytucyjny jest art. 

1063 k.c. w brzmieniu ustalonym w 1964 i 1971 r., i niekonstytucyjny jest art. LV p.w.k.c. 

(nadający moc wsteczną przed 5 lipca 1963 r. artykułowi 1063 k.c.), to niekonstytucyjny i nie 

obowiązujący jest art. 1063 k.c. zarówno w zakresie spadków rolnych otwartych od 5 lipca 

1963 r. do 5 kwietnia 1982 r., jak i w zakresie spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 

roku. Mógł to wyraźnie powiedzieć TK w wyroku z 5 IX 2007 r., lecz wniosek taki wynika 

niewątpliwie z jego wykładni oraz wykładni wyroku z 31 I 2001 roku. TK w wyroku z 5 IX 

2007 r. zajmuje takie samo stanowisko w przedmiocie konstytucyjności – niekonstytucyjności 

art. 1063 k.c. jak wyrok TK z 31 I 2001 r. (por. część I pracy, odesłanie). Takie jest stanowisko 

TK w sprawie art. 1063 k.c. w tych dwóch wyrokach (odesłanie do części I pracy). 

 To, co powiedziałem w części I pracy na temat art. 1063 k.c., ma odpowiednie 

zastosowanie także na tle części II pracy (na tle spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 

r.) – odesłanie. Nie ma potrzeby powtarzania tego tutaj. 

 

 

14. Notarialne akty poświadczenia dziedziczenia a p.w.k.c.  

 

„Art. 6. 1. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do spadków otwartych przed 

dniem 1 lipca 1984 r.  

2. Do spadku otwartego przed dniem 14 lutego 2001 r., przepisy, o których mowa w art. 

3 pkt 8 i 9 niniejszej ustawy, stosuje się w brzmieniu dotychczasowym” (art. 6 ustawy z dnia 

24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw65). 

Z przepisu art. 6 ust. 1 tej ustawy wynika, że notarialnych aktów poświadczenia 

dziedziczenia nie stosuje się w stosunku do spadków otwartych przed 1 lipca 1984 roku. Z tego 

wynika między innymi, że jeśli spadek otwarł się przed 5 lipca 1963 r., a to jest przedmiotem 

wyroku TK z 5 IX 2007 r., to w stosunku do takich spadków nie wydaje się w ogóle 

notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia (nie zachodzi zatem problem bliższej analizy 

                                                           
65 Dz.U. z 2007 r., nr 181, poz. 1287. 



281 
 

tego zagadnienia prawnego na tle notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia). Co do tych 

spadków (otwartych przed 5 lipca 1963 r., w tym spadków rolnych) możliwe jest wydanie tylko 

sądowego postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku. 

Nawiasem mówiąc, z art. 6 ust. 2 powołanej ustawy wynika, że co do spadków rolnych 

otwartych przed 14 lutego 2001 r. (data wejścia w życie wyroku TK z 31 I 2001 r.), stosuje się 

art. 677 k.p.c. w brzmieniu dotychczasowym (dwuczęściowa sentencja postanowienia o 

stwierdzeniu nabycia spadku: dziedziczenie spadku na zasadach ogólnych, pozostałego 

majątku, pkt I, dziedziczenie gospodarstwa rolnego, pkt II). Od 14 lutego 2001 r. sentencja 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jest jednoczęściowa, jednolita (w tym nie orzeka 

się odrębnie o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego czy wkładu gruntowego w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej – orzeka się o dziedziczeniu spadku). Przepis ten jest konsekwencją 

wyroku TK z 31 I 2001 roku. Była o tym szczegółowo mowa uprzednio. 

 

 

15. Dziedziczenie wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej a 

p.w.k.c. (odesłanie) 

 

 „Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy do spadku należy 

wkład gruntowy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, o ile przepisy poniższe nie stanowią 

inaczej” (art. 1086 k.c.). 

 „Do spadku otwartego przed dniem wejścia w życie przepisów kodeksu cywilnego 

dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, do którego należy wkład gruntowy w 

rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z działką przyzagrodową i siedliskową, stosuje się 

odpowiednio przepisy rozdziału niniejszego dotyczące spadku, w którego skład wchodzi 

gospodarstwo rolne” (art. LXIII p.w.k.c.).  

Wyrok TK z 5 IX 2007 r. dotyczy wprost dziedziczenia gospodarstw rolnych, ale 

poprzez art. LXIII p.w.k.c. oraz art. 1086 k.c. ma to odpowiednie zastosowanie do 

dziedziczenia wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej wraz z  działką 

przyzagrodową i siedliskową (odesłanie). To, co powiedziano uprzednio odnośnie do 

dziedziczenia spadków otwartych przed 5 lipca 1963 r. obejmujących gospodarstwo rolne, ma 

odpowiednie zastosowanie do dziedziczenia wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni wraz 

z działką przyzagrodową i siedliskową (odesłanie). Nie ma potrzeby powtarzania tego. Kodeks 
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cywilny odrębnie określał przesłanki dziedziczenia ustawowego i testamentowego wkładu 

gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej (art. 1087 k.c.). 

Na tle dziedziczenia wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej w art. 

LVI zamiast odesłania do art. 1059-1062 k.c. chodziło o odesłanie do art. 1087 k.c. w brzmieniu 

ustalonym w 1964 roku oraz nowelą do k.c. z 1971 roku (moc wsteczna noweli z 1971 r.). Jeśli 

spadkobierca wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni nie spełniał przesłanek z art. 1087 

k.c., a spełniał przesłanki z art. 1059-1062 k.c., to w drodze wykładni prawa można było dojść 

do wniosku, że zachowywał on prawo dziedziczenia wkładu gruntowego w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej (interpretacja na korzyść takiego spadkobiercy). 

Przed 14 lutego 2001 r. sentencja postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mogła 

być nawet trójczęściowa. W punkcie pierwszym orzekano o dziedziczeniu spadku na zasadach 

ogólnych, pozostałego majątku. W punkcie drugim orzekano o dziedziczeniu gospodarstwa 

rolnego. W punkcie trzecim orzekano o dziedziczeniu wkładu gruntowego w rolniczej 

spółdzielni produkcyjnej. Jak była o tym mowa, od 14 lutego 2001 r. sentencja postanowienia 

o stwierdzeniu nabycia spadku jest jednolita, bez rozbicia na trzy części. Orzeka się o 

dziedziczeniu spadku jako całości, bez wyodrębniania w nim trzech spadków według mnie czy 

trzech mas majątkowych spadkowych odrębnych według doktryny i orzecznictwa. 

 

 

16. Wnioski (porównanie wyroków TK z 31 I 2001 i 5 IX 2007 r.) 

 

 (1) Stanowisko TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

 a) TK w wyroku z 31 I 2001 i 5 IX 2007 r. uznał za konstytucyjne przepisy 

wprowadzające k.c. art. LV, LVI, LVIII (co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 

r.). 

 b) TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy wprowadzające k.c. 

art. LV, LVI, LVIII (co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r.), gdy 

postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydawane jest po 13 II 2001 r. 

 c) TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał za konstytucyjne przepisy wprowadzające k.c. 

(przed 5 VII 1963 r.), k.c. z 1964, 1971, 1982, 1990 (w przypadku noweli z 1990 r. w okresie 

od 1 X 1990 r. do 13 II 2001 r.) 
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 TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy noweli z 1990 r. od 14 

lutego 2001 r. o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych. 

 d) Jak powiedziano, TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał za niekonstytucyjne p.w.k.c. art. 

LV, LVI, LVIII co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r., gdy wydanie 

orzeczenia co do spraw spadkowych następuje po 13 II 2001 r. (w sentencji wyroku z 5 IX 2007 

r. TK). 

 TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał za konstytucyjne przepisy o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych co do spadków  otwartych od 5 lipca 1963 r. do 13 II 2001 r. 

(w uzasadnieniu wyroku TK z 5 IX 2007 r.). Czyli tak samo jak TK w wyroku z 31 I 2001 roku. 

Przepisy o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych co do spadków otwartych od 5 VII 

1963 do 13 II 2001 r. według wyroku TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r. zachowują moc prawną.  

 e) W uzasadnieniu wyroku TK z 5 IX 2007 r. uznał w istocie za niekonstytucyjne 

przepisy rolne o dziedziczeniu ustawowym gospodarstw rolnych przed 5 VII 1963 r., z 1964 

roku, 1971, 1982, 1990 r. (w tym ostatnim przypadku w okresie między 1 X 1990 – 13 II 2001), 

ale nie uczynił tego w sentencji, i nie ma to zatem mocy prawnej (przepisy te w okresie 5 VII 

1963 – 13 II 2001 nadal zatem obowiązują w ujęciu zarówno wyroku TK z 31 I 2001 r., jak i z 

5 IX 2007 r.). Takie zdanie TK w wyroku z 5 IX 2007 r. ma zatem znaczenie czysto 

doktrynalne, moralne, pozaprawne, nie ma zatem mocy prawnej (nie uchyla tych przepisów w 

tym okresie czasu ani nie jest to orzeczenie TK mające znaczenie tylko interpretacyjne). 

 Wyrok TK z 5 IX 2007 r. dotyczy tylko p.w.k.c., tj. spadków (obejmujących 

gospodarstwo rolne) otwartych przed 5 VII 1963 r. i (koniunkcja) co do orzeczeń sądowych 

wydanych w sprawach spadkowych po 13 II 2001 r. (art. LV, LVI, LVIII). Jeśli zatem 

postanowienie co do stwierdzenia praw do spadku rolnego otwartego przed 5 VII 1963 r. 

wydano przed 14 II  2001 r., to zachowuje ono moc prawną (nie dotyczy go wyrok TK z 5 IX 

2007 r.). Jeśli spadek obejmujący gospodarstwo rolne otwarł się przed 5 VII 1963 r. (art. LV, 

LVI, LVIII), a nie wydano postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku (ani postanowienia 

uzupełniającego na podstawie art. LVIII p.w.k.c.) do 13 II 2001 r., to stosuje się wyrok TK z 5 

IX 2007 r. i stwierdzenie praw do spadku po 13 II 2001 r. następuje na zasadach ogólnych 

prawa spadkowego (prawa spadkowego z 1946 r., praw dzielnicowych – k.c.a., k.c.n., k.c.f., t. 

X cz. I Zwodu Praw) – jako że przepisy te (art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c w zw. z art. 1059-1064 

k.c.) są niekonstytucyjne.  

 (2) Stanowisko moje (Michała Niedośpiała). 
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 a) M.zd. przepisy art. 1059-1064 (i wszystkie przepisy rolne) są niekonstytucyjne 

zarówno na płaszczyźnie prawa pozytywnego (I), jak i moralnego (II) zarówno przed 14 II 2001 

r. (jak też) oczywiście po 13 II 2001 r. jako niekonstytucyjne (I) i niemoralne (II) nie 

obowiązują one, utraciły moc prawną, i nie stosuje się ich, utraciły moc prawną z mocą 

wsteczną (od dat ich uchwalenia – przed 5 VII 1963, 18 V 1964, 4 XI 1971, 6 IV 1982, 1 X 

1990, 14 II 2001 r.), chyba że przed 14 lutego 2001 r. nastąpił prawomocny dział spadku 

sądowy lub zawarto ważną umowę o dział spadku. Nie stosuje się przepisów o dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych, lecz ogólne zasady powszechnego prawa spadkowego (art. 

922-1057 k.c., prawa spadkowego z 1946 r., prawo dzielnicowe – k.c.a., k.c.n., k.c.f., t. X cz. I 

Zwodu Praw). 

 b) To, co powiedziano [w pkt 13 (2)a] odnośnie do dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych ma także zastosowanie do dziedziczenia testamentowego (art. 1065 k.c.), 

zapisu rolnego (art. 1067 k.c.), działu spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 

213-218 k.c.), przepisów związanych z działem spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1066, 

1079, 1081, 1082 k.c.), zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej (art. 213-218 k.c.). 

Wszystkie one są sprzeczne z konstytucją (I) oraz są one wszystkie sprzeczne z prawem 

moralnym (II). Ta sprzeczność z konstytucją (I) oraz prawem moralnym (II) stanowi dwie 

samoistne, niezależne od siebie podstawy ich nieobowiązywania, utraty ich mocy prawnej. Jest 

to alternatywa zwykła (i/lub). 

 (3) Stanowisko J. i K. Kremisów. 

 a) Według niego jeżeli spadek otwarł się przed 5 VII 1963 r. (art. LV, LVI, LVIII 

p.w.k.c.) i wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw co do spadkowego 

gospodarstwa rolnego przed 14 lutego 2001 r. (a nie dokonano oczywiście działu spadku), to 

każda osoba zainteresowana może na podstawie art. 679 k.p.c. złożyć wniosek o zmianę takiego 

postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub postanowienia uzupełniającego z art. LVIII 

p.w.k.c., i sąd po 13 II 2001 r. nie stosuje wtedy (stosując art. 679 k.p.c.) niekonstytucyjnych 

przepisów o dziedziczeniu gospodarstw rolnych, tylko stosuje powszechne (ogólne) prawo 

spadkowe (prawo spadkowe z 1946 r., prawo dzielnicowe – k.c.a., k.c.n., k.c.f., t. X cz. I Zwodu 

Praw). 

 b) Nie jest jasne, bo nie wypowiada się wprost Kremis, czy tak samo jest, jeśli spadek 

rolny otwarł się w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 II 2001 roku. Można przypuszczać, że takie 

samo jest stanowisko Kremisa także co do tych spadków otwartych w tym okresie (dyskusyjne 

– bo nie pisze wprost Kremis). 
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 c) Moje stanowisko [pkt 13 (2)] idzie najdalej, dalej niż stanowisko TK w wyrokach z 

31 I 2001 i 5 IX 2007 oraz dalej niż Kremisa, moje stanowisko jest najszersze, pochłania 

całkowicie te dwa stanowiska TK z 31 I 2001 i 5 IX 2007 oraz Kremisa i idzie jeszcze dalej 

(całkowita utrata mocy prawnej tych przepisów rolnych przed 5 VII 1963, 1964, 1971, 1982, 

1990) zarówno przed 14 II 2001, jak i po 13 II 2001 r. 

 (4) a) Wyrok TK z 31 I 2001 r. dotyczy spadków rolnych otwartych po 13 II 2001 r. 

 b) Wyrok TK z 5 IX 2007 r. dotyczy spadków rolnych otwartych przed 5 VII 1963 r. 

 c)  W sytuacji a) przepisy k.c. ustalone nowelą z 1990 r. są niekonstytucyjne z dniem 

(od) 14 II 2001 r. 

 d) W sytuacji b) przepisy k.c. ustalone nowelą z 1971 r. są niekonstytucyjne z dniem 14 

II 2001 r. (gdy orzeczenie w sprawach spadkowych wydawane jest po 13 II 2001 r.). 

 e) W a) chodzi o konstytucyjność lub niekonstytucyjność przepisów art. 1059-1064 k.c. 

w brzmieniu ustalonym nowelą z 1990 r. 

 W b) chodzi o przepisy k.c. z 1971 r. (niektóre przepisy art. 1059-1064 k.c. nie były 

nowelizowane, były w brzmieniu ustalonym w 1964 r., nadto w obu wypadkach według treści 

art. LVI p.w.k.c.). 

 (5) TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał p.w.k.c. (art. LV, LVI, LVIII) za niekonstytucyjne 

z dniem (od) 14 lutego 2001 r. [co do orzeczeń sądowych w sprawach spadkowych wydanych 

po 13 lutego 2001 r. i (koniunkcja) dotyczących spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 

r.]. 

 A contrario co do spadków rolnych otwartych od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r. 

TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał przepisy prawa materialnego kodeksu cywilnego i przepisy 

wprowadzające te ustawy (p.w.k.c., nowele 1971, 1982, 1990) za zgodne z konstytucją. 

Podobnie uczynił TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

 TK w wyroku z 31 I 2001 r. milczy na temat konstytucyjności przepisów 

wprowadzających kodeks cywilny (brak pytania prawnego, art. 193 konstytucji). M.zd. jednak 

TK w wyroku z 31 I 2001 r. w istocie uznaje te przepisy wprowadzające kodeks cywilny za 

zgodne z konstytucją (jest to wniosek zaskakujący, ale taki m.zd. trzeba wyprowadzić). Jest tak 

m.in. dlatego, że TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznał przepisy rolne co do spadków otwartych 

przed 14 lutego 2001 r. za konstytucyjne, a zatem także co do spadków rolnych otwartych przed 

5 lipca 1963 r. (oraz w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r.) (mimo że wprost TK nie 
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pisze o przepisach wprowadzających kodeksu cywilnego, bo brak było takiego pytania 

prawnego, por. art. 193 konstytucji). Nadto TK uznając za konstytucyjne przepisy prawa 

materialnego kodeksu cywilnego co do dziedziczenia gospodarstw rolnych (art. 1059-1064, 

1065 k.c.), w istocie musiał uznać za konstytucyjne (eo ipso, przez to samo) także przepisy 

wprowadzające kodeks cywilny (art. LV, LVI, LVIII) oraz przepisy wprowadzające nowele do 

kodeksu cywilnego z 1971, 1982 i 1990 roku. Nie sposób bowiem uznać przepisów prawa 

materialnego za konstytucyjne, a przepisów wprowadzających (intertemporalnych – p.w.k.c., 

nowel z 1971, 1982 i 1990 r.) za niekonstytucyjne, bo byłaby to oczywista sprzeczność logiczna 

i prawna we wnioskowaniu (w rozumowaniu) (contradictio in adiecto). 

 A zatem mimo braku formalnej sprzeczności wyroku TK z 5 IX 2007 r. i z 31 I 2001 r. 

(brak pytania prawnego w wyroku z 31 I 2001 r., por. art. 193 konstytucji), te dwa wyroki są 

ze sobą materialnie sprzeczne. Mimo tej sprzeczności uważam za trafny wyrok TK z 5 IX 2007 

r., przynajmniej w tym wąskim zakresie, jak to uczynił wyrok TK z 5 IX 2007 r. (i wyrok TK 

z 31 I 2001 r.), ale ja (co nie jest w tym miejscu przedmiotem analizy) idę dalej, i uznaję 

wszystkie przepisy rolne kodeksu cywilnego i wszystkie przepisy wprowadzające je (p.w.k.c., 

wprowadzające nowele z 1971, 1982 i 1990 r.) za sprzeczne z konstytucją i nie obowiązujące 

[zarówno przed 5 lipca 1963 r., jak i w okresie od 5 lipca 1963 r. do 13 lutego 2001 r., jak i (po) 

od 14 lutego 2001 r.]. 

 Skoro TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy wprowadzające 

kodeks cywilny (art. LV, LVI, LVIII), a te w art. LV, LVI odsyłają do art. 1059-1062 k.c., które 

stosuje się z mocą wsteczną przed 5 lipca 1963 r. w brzmieniu ustalonym nowelą z 1971 r., to 

tym samym (eo ipso) TK w tym wyroku z 5 IX 2007 r. uznał za niekonstytucyjne przepisy 

materialnoprawne kodeksu cywilnego regulujące dziedziczenie gospodarstw rolnych artykuły 

1059-1062 k.c. w brzmieniu ustalonym nowelą do k.c. z 1971 r. (czego nie uczynił, jak 

powiedziano, TK w wyroku z 31 stycznia 2001 r.), w takim zakresie, w jakim przepisy te są 

stosowane po 13 lutego 2001 r. w drodze wydawania orzeczeń sądowych co do spraw 

spadkowych, np. o stwierdzeniu praw do spadku. Natomiast TK w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał 

za konstytucyjne przepisy wprowadzające kodeks cywilny (art. LV, LVI, LVIII) oraz przepisy 

prawa materialnego (art. 1059-1062 k.c.) w takim zakresie, w jakim są (były) stosowane przed 

14 lutego 2001 r. – wydane przed 14 lutego 2001 r. orzeczenia sądowe w sprawach spadkowych 

pozostają w mocy np. o stwierdzeniu praw do spadku (w tym zakresie wyrok TK z 5 IX 2007 

r. jest zgodny z wyrokiem TK z 31 I 2001 r.). TK w wyroku z 5 IX 2007 r., podobnie jak TK w 

wyroku z 31 I 2001 r. zgodnie bowiem przyjęli zasadę niekonstytucyjności tych przepisów 
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prawnych podzieloną w czasie [są one niekonstytucyjne z dniem (od) 14 lutego 2001 r.] (zaś 

konstytucyjne przed 14 lutego 2001 r.).  

 Jak powiedziano wyżej, a contrario co do spadków rolnych otwartych od 5 lipca 1963 

r. do 13 lutego 2001 roku Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 5 IX 2007 r. uznał przepisy 

prawa materialnego kodeksu cywilnego i przepisy wprowadzające ustawy (p.w.k.c., nowele 

1971, 1982, 1990) za zgodne z konstytucją. Podobnie uczynił TK w wyroku z 31 I 2001 r. 

 (6) Wyroki TK z 31 I 2001 r. i z 5 IX 2007 r. nie są w pełni zgodne, kompatybilne. 

Wyrok TK z 31 I 2001 r. odwołuje się bowiem do chwili otwarcia spadku (jako rozstrzygającej) 

– przed czy od 14 II 2001 roku. Nie odwołuje się on w tym rozgraniczeniu – do daty wydania 

orzeczenia w sprawach spadkowych, np. wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia 

spadku. 

 Natomiast wyrok TK z 5 IX 2007 r. odwołuje się w kryterium rozgraniczenia do, po 

pierwsze, daty otwarcia spadku (przed 5 lipca 1963 r.) i po drugie (koniunkcja), chwili wydania 

dla takich spadków rolnych (otwartych przed 5 lipca 1963 r.) orzeczenia w sprawach 

spadkowych, w tym postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, czy wydano je przed 14 II 

2001 r. (pozostają wtedy w mocy), czy wydano je po 13 lutego 2001 r. (nie stosuje się wtedy 

ograniczeń rolnych dziedziczenia gospodarstwa rolnego, stosuje się powszechne prawo 

spadkowe – k.c., art. 922-1057 k.c., prawo spadkowe z 1946 r., prawo dzielnicowe – k.c.a., 

k.c.n., k.c.f., t. X cz. I Zwodu Praw). Wyrok TK z 5 IX 2007 r. odwołuje się nie do daty otwarcia 

spadku po 13 lutego 2001 r. (jak czyni to wyrok TK z 31 I 2001 r.), lecz do daty wydania 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadków (po 13 II 2001 r.) (co do spadków rolnych 

otwartych przed 5 lipca 1963 r.) – a zatem oba te wyroki z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r.  odwołują 

się do różnych kryteriów rozróżniających, rozgraniczających (do różnych diffirentia specifica), 

co nie zawsze prowadzi do tych samych wniosków (data otwarcia spadku wyrok z 31 I 2001 r., 

przed czy po 14, 13 II 2001 r. – data wydania postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku i 

otwarcie spadku przed 5 VII 1963 r., wyrok TK z 5 IX 2007 r.). Nadto wyrok TK z 5 IX 2007 

r. odwołuje się do dwóch kryteriów ujętych koniunkcyjnie (postanowienie o stwierdzeniu praw 

do spadku, szerzej: orzeczenie w sprawach spadkowych – wydane przed 14 II 2001 czy po 13 

II 2001 r. oraz dotyczy spadku rolnego otwartego przed 5 lipca 1963 r.), zaś wyrok z 31 I 2001 

r. odwołuje się do jednego kryterium: dotyczy otwarcia spadku rolnego: przed 14 II 2001 czy 

po 13 II 2001 roku. Z porównania tych kryteriów rozróżniających, rozgraniczających w tych 

dwóch wyrokach TK z 31 I 2001 i 5 IX 2007 r. nie zawsze płyną takie same wnioski. 
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 TK w wyrokach z 31 I 2001 r. i z 5 IX 2007 r. zgodnie uznają, że przepisy prawne 

regulujące spadki rolne otwarte od 5 VII 1963 r. do 13 II 2001 r. są konstytucyjne i podlegają 

przepisom rolnym kodeksu cywilnego w tym okresie czasu obowiązujących. 

 Natomiast TK w wyroku z 31 I 2001 r. uznaje przepisy wprowadzające k.c. za zgodne 

z konstytucją (art. LV, LVI, LVIII), zaś TK z 5 IX 2007 r. za niezgodny z konstytucją w 

zakresie, w jakim te postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku wydaje się po 13 II 2001 r. 

(przed tą datą wydane te orzeczenia sądowe, np. o stwierdzeniu praw do spadku zachowują 

moc, są niewzruszalne). 

 Wyroki TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 2007 r. są zgodne w tym, że jeżeli wcześniej dokonano 

prawomocnego działu spadku w drodze orzeczenia sądowego lub zawarto uprzednio umowę o 

dział spadku, to nie stosuje się tych wyroków TK z 31 I 2001 i 5 IX 2007 r., działy tych spadków 

rolnych dokonane przed dniem wejścia w życie tych dwóch wyroków TK z 31 I 2001 r. i 5 IX 

2007 r. pozostają w mocy (w wyroku TK z 31 I 2001 r. – działy spadku przed 14 II 2001 r.; w 

wyroku TK z 5 IX 2007 r. – działy spadku otwartego przed 5 lipca 1963 r. dokonane przed 14 

II 2001 r. pozostają w mocy, bo pozostają w mocy orzeczenia wydane w sprawach spadkowych 

przed 14 II 2001 r., czyli postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku, orzeczenia o dziale 

spadku w trybie sądowym lub umownym, o wykonaniu zapisu). Por. jednak pkt 9b tej pracy. 

 Konkludując, wyrok TK z 5 II 2001 r. uznaje za niekonstytucyjne przepisy noweli z 

1990 r. co do spadków rolnych otwartych po 13 lutego 2001 r., zaś za konstytucyjne przepisy 

rolne k.c. i p.w.k.c. co do dziedziczenia spadków rolnych otwartych przed 14 II 2001 r. 

 Wyrok TK z 5 IX 2007 r. uznaje za niekonstytucyjne przepisy art. LV, LVI, LVIII 

p.w.k.c. co do spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. i (koniunkcyjnie) co do których 

postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydawane jest po 13 II 2001 roku. Natomiast 

przepisy art. LV, LVI, LVIII p.w.k.c. wyrok TK z 5 IX 2007 r. uznaje za konstytucyjne co do 

spadków rolnych otwartych przed 5 lipca 1963 r. i (koniunkcja) co do których orzeczenie w 

sprawach spadkowych, w tym postanowienie o stwierdzeniu praw do spadku wydano przed 14 

II 2001 r. 

 Oba wyroki TK z 31 I 2001 r. i z 5 IX 2007 r. uznają zgodnie za konstytucyjne przepisy 

rolne o dziedziczeniu gospodarstw rolnych co do spadków rolnych otwartych od 5 lipca 1963 

r. do 13 lutego 2001 r. 

 Oba wyroki odwołują się do daty po 13 lutego 2001 r., jako daty granicznej 

konstytucyjności (z tym że wyrok TK z 31 I 2001 r. do daty otwarcia spadku rolnego, zaś wyrok 
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TK z 5 IX 2007 r. do daty wydania orzeczenia w sprawach spadkowych, w tym postanowienia 

o stwierdzeniu praw do spadku rolnego, otwartego przed 5 VII 1963 r.). 

 Wyrok TK z 5 IX 2007 r. mówi o „sprawach spadkowych, w których wydanie 

orzeczenia następuje od 14 lutego 2001 r.”, chodzi tu w szczególności o postanowienie o 

stwierdzeniu praw do spadku (postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku), orzeczenie (lub 

umowę) o dział spadku, orzeczenie lub umowę o wykonanie zapisu (wyrok lub postanowienie 

w dziale spadku o wykonaniu zapisu naddziałowego), orzeczenie lub umowę o wykonanie 

polecenia testamentowego. 

 Wyrok TK z 31 I 2001 r. uznał za konstytucyjne przepisy art. 1059-1062 k.c. w 

brzmieniu ustalonym w 1964 roku i nowelą z 1971 roku. Natomiast TK w wyroku z 5 IX 2007 

r. uznał za niekonstytucyjne te (wymienione) przepisy, jeśli postanowienie o stwierdzeniu praw 

do spadku wydawane jest po 13 II 2001 roku. Te dwa wyroki TK w tym punkcie są zatem 

sprzeczne ze sobą. 

 Powstaje pytanie, czy sąd wydaje nowe postanowienie uzupełniające co do 

dziedziczenia gospodarstw rolnych po 13 lutego 2001 r. (na zasadzie powszechnego prawa 

spadkowego) czy też zachowuje moc poprzednie postanowienie o stwierdzeniu praw do 

spadku. Nie rozwiązuje tej kwestii wprost ten wyrok TK z 5 września 2007 roku. Postanowienie 

o stwierdzeniu praw do spadku wydane przed 5 lipca 1963 r. utraciło moc prawną co do 

gospodarstwa rolnego, a zatem na jakiej podstawie (jakiego orzeczenia sądowego) ono istnieje 

w porządku prawnym (np. jako podstawa wpisu w księdze wieczystej) po 13 lutym 2001 r., 

skoro TK w wyroku z 5 IX 2007 r. nie  nakazał wydawanie nowych postanowień o stwierdzeniu 

praw do spadku w zakresie dziedziczenia gospodarstw rolnych, które utraciły moc prawną na 

podstawie art. LVIII p.w.k.c. Konstrukcja wyroku TK z 5 IX 2007 r. może budzić wątpliwości 

na tle zapadłego stanu faktycznego. W 1957 r. wydano postanowienie o stwierdzeniu praw do 

spadku na podstawie prawa spadkowego z 1946 r., które z dniem 5 lipca 1963 r. utraciło moc 

prawną w zakresie dziedziczenia gospodarstwa rolnego na podstawie art. LVIII p.w.k.c. Po 

wyroku TK z 5 IX 2007 r. po 13 lutym 2001 roku nie wydaje się w takich sytuacjach 

postanowienia o stwierdzeniu praw do spadku co do dziedziczenia gospodarstwa rolnego (a 

poprzednie utraciło moc prawną w tym zakresie). Trzeba dojść do wniosku w drodze wykładni 

wyroku TK z 5 IX 2007 r., że wydane uprzednio w 1957 r. postanowienie o stwierdzeniu praw 

do spadku dotyczy zarówno pozostałego majątku (spadku na zasadach ogólnych), jak i 

gospodarstwa rolnego (wkładu gruntowego w rolniczej spółdzielni produkcyjnej). Nie wydaje 

się zatem żadnego dodatkowego nowego postanowienia uzupełniającego o stwierdzeniu praw 
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do spadku na zasadach ogólnych (powszechnego prawa spadkowego) w zakresie dotyczącym 

tylko dziedziczenia gospodarstwa rolnego. Taki tylko jest możliwy logiczny wniosek prawny. 

  

 

17. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 

 

 Wyroki TK z 31 I 2001 r. oraz z 5 IX 2007 r. dotyczą konstytucyjności przepisów o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych  regulowanych przez kodeks cywilny i przepisy 

wprowadzające kodek cywilny. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego66 

nie była przedmiotem tych dwóch wyroków (jej konstytucyjność). Co do zagadnień na tle tej 

ustawy, w tym prawa spadkowego, odsyłam do moich dwóch opracowań i zestawionej tam 

dalszej literatury67. 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
66 Tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405, 1496, 1637. 
67 M. Niedośpiał, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, e-Palestra 2017, poz. 20A, Palestra 2017, z. 13, s.  130-
153; tenże, Prawo spadkowe a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Palestra 2018 (artykuł przyjęty do druku). 
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Rozdział V 

Ustawa z 11 IV 2003 r. o kształtowaniu ustroju 

rolnego (pełny tekst) 

(tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1405, 1496, 1637) 

 

 

 

W celu wzmocnienia ochrony i rozwoju gospodarstw rodzinnych, które w myśl 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowią podstawę ustroju rolnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, dla zapewnienia właściwego zagospodarowania ziemi rolnej w Rzeczypospolitej 

Polskiej, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli i dla wspierania 

zrównoważonego rolnictwa prowadzonego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i 

sprzyjającego rozwojowi obszarów wiejskich, uchwala się niniejszą ustawę.  

Art. 1. Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:  

1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;  

2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;  

3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez 

osoby o odpowiednich kwalifikacjach.    

Art. 1a. Przepisów ustawy nie stosuje się do:  

1) nieruchomości rolnych:  

a) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o którym mowa w 

ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 91 i 1162),  

b) o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha, 

 c) będących drogami wewnętrznymi;  
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2) nabycia udziałów lub ich części we współwłasności nieruchomości, o których mowa 

w pkt 1 lit. b i c.  

Art. 1b. Przepisów ustawy, z zastrzeżeniem art. 9a, nie stosuje się do nieruchomości 

rolnych położonych w granicach administracyjnych miast, jeżeli:  

1) w stosunku do tych nieruchomości została podjęta:  

a) uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących (Dz. U. poz. 1496) lub  

b) uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 

5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz 

inwestycji towarzyszących; 

 2) zbycie następuje w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji 

towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.  

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:  

1) „nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych 

w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne;  

2) „gospodarstwie rolnym” – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w 

rozumieniu Kodeksu cywilnego, w którym powierzchnia nieruchomości rolnej jest nie mniejsza 

niż 1 ha;  

3) „prowadzeniu działalności rolniczej” – należy przez to rozumieć prowadzenie 

działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym 

produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej;  

4) „Krajowym Ośrodku” – należy przez to rozumieć Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa;  

5) „użytkach rolnych” – należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, 

pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami;  

6) „osobie bliskiej” – należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, 

dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione;  



294 
 

7) „nabyciu nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania 

czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego 

zdarzenia prawnego;  

8) „właścicielu nieruchomości rolnej” – należy przez to rozumieć również 

współwłaściciela nieruchomości rolnej.  

Art. 2a. 1. Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść 

w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym 

jest jeden z małżonków.  

2. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości 

rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać 

powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3. 

 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:  

1) przez: 

 a) osobę bliską zbywcy, 

 b) jednostkę samorządu terytorialnego,  

c) Skarb Państwa lub działający na jego rzecz Krajowy Ośrodek, 

 ca) spółkę prawa handlowego, której wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem 

jest Skarb Państwa, będącą operatorem systemu przesyłowego albo posiadającą koncesję na 

przesyłanie paliw ciekłych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771 i 1000),  

d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i 

związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,  

e) parki narodowe, w przypadku zakupu nieruchomości rolnych na cele związane z 

ochroną przyrody,  

f) przez osobę, która zbyła nieruchomość rolną na cele związane z realizacją Inwestycji 

lub Inwestycji Towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie 
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Komunikacyjnym (Dz. U. poz. 1089) – w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy – albo została 

z niej wywłaszczona na te same cele,  

g) przez Spółkę Celową, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym 

Porcie Komunikacyjnym;  

2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;  

3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;  

4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.  

4. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wymienione w ust. 1 i ust. 3 

pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust. 3 pkt 2–4, może nastąpić za zgodą 

Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, 

wydanej na wniosek: 

1) zbywcy, jeżeli:  

a) wykaże on, że nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez podmioty, o 

których mowa w ust. 1 i 3, 

 b) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,  

c) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych;  

2) osoby fizycznej zamierzającej utworzyć gospodarstwo rodzinne, która:  

a) posiada kwalifikacje rolnicze albo której, pod warunkiem uzupełnienia kwalifikacji 

zawodowych, przyznano pomoc, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 

2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311) albo w art. 3 

ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 

627), a termin na uzupełnienie tych kwalifikacji jeszcze nie upłynął,  

b) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej, 

 c) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na 

terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie 

w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego. 
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 5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest minister właściwy do spraw 

rozwoju wsi. 

 6. W przypadku niewyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4, Krajowy Ośrodek, na 

pisemne żądanie zbywcy złożone w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o 

niewyrażeniu zgody stała się ostateczna, jest obowiązana do złożenia oświadczenia o nabyciu 

nieruchomości rolnej za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej określonej przez Krajowy Ośrodek przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.  

7. Krajowy Ośrodek w terminie miesiąca od otrzymania żądania zbywcy nieruchomości 

rolnej powiadamia go o wysokości równowartości pieniężnej, o której mowa w ust. 6.  

8. Zbywca nieruchomości rolnej w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, może:  

1) wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej 

nieruchomości rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek albo  

2) złożyć pisemne oświadczenie o cofnięciu żądania nabycia tej nieruchomości przez 

Krajowy Ośrodek.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, sąd określa równowartość pieniężną 

wartości rynkowej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2, Krajowemu Ośrodkowi przysługuje 

roszczenie o zwrot poniesionych przez nią kosztów ustalenia równowartości pieniężnej 

wartości rynkowej nieruchomości rolnej.  

Art. 2b. 1. Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo 

rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od 

dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to 

gospodarstwo osobiście. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani 

oddana w posiadanie innym podmiotom. 

 3. Sąd, na wniosek nabywcy nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie 

czynności, o których mowa w ust. 2, przed upływem okresu 10 lat od dnia przeniesienia 
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własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej dokonania wynika z przyczyn losowych, 

niezależnych od nabywcy.  

4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 

pkt 1, oraz do nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 

3 pkt 2 i 3.  

Art. 2c. Przepisy ustawy dotyczące nabycia nieruchomości rolnej stosuje się 

odpowiednio do nabycia:  

1) użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej albo udziału lub części udziału w 

użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej;  

2) udziału lub części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej.  

Art. 3. 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej prawo pierwokupu przysługuje 

z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli:  

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była 

wykonywana co najmniej przez 3 lata, licząc od tej daty, oraz  

2) nabywana nieruchomość rolna wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego 

dzierżawcy. 

 2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej 

nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.  

3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu 

cywilnego dotyczących prawa pierwokupu. 

 4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo 

niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy 

Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa.  

5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się, jeżeli:  

1) nabywcą nieruchomości rolnej jest: 

 a) jednostka samorządu terytorialnego,  

b) Skarb Państwa, 

 ba) spółka, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca,  
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c) osoba bliska zbywcy;  

2) nabycie nieruchomości rolnej następuje za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo 

za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o 

gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;  

3) sprzedaż następuje między osobami prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 

1 lit. d, tego samego kościoła lub związku wyznaniowego. 

 6. (uchylony)  

7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia 

nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni 

nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a nabywana nieruchomość rolna jest położona 

w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

 8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości rynkowej, 

wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o 

wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o ustalenie ceny tej nieruchomości. 

 9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu sposobów 

jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

 10. Krajowy Ośrodek wysyła zobowiązanemu z prawa pierwokupu oświadczenie w 

formie aktu notarialnego o wykonaniu prawa pierwokupu przesyłką poleconą nadaną za 

potwierdzeniem odbioru w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 

138, 650 i 1118), a następnie publikuje na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Krajowego Ośrodka.  

11. Uważa się, że zobowiązany z prawa pierwokupu zapoznał się z treścią oświadczenia 

Krajowego Ośrodka o wykonaniu prawa pierwokupu z chwilą jego publikacji na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka.  

Art. 3a. 1. Krajowemu Ośrodkowi działającemu na rzecz Skarbu Państwa przysługuje 

prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest właścicielem 

nieruchomości rolnej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zbywania:  
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1) akcji dopuszczonych do obrotu zorganizowanego w rozumieniu ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.1) 

); 

 2) udziałów i akcji na rzecz osoby bliskiej;  

3) udziałów i akcji przez Skarb Państwa; 

 4) udziałów i akcji na rzecz spółki, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca.  

3. Krajowemu Ośrodkowi przed nabyciem udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, 

która jest właścicielem nieruchomości rolnej, przysługuje prawo przeglądania ksiąg i 

dokumentów spółki oraz żądania od spółki informacji dotyczących obciążeń i zobowiązań 

nieujętych w księgach i dokumentach. Uzyskane przez Krajowy Ośrodek informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419 i 1637).  

4. Do prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 3 ust. 8, 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu co do 

nieruchomości.  

Art. 3b. 1. W przypadku zmiany wspólnika lub przystąpienia nowego wspólnika do 

spółki osobowej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650), która jest właścicielem nieruchomości 

rolnej, Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o 

nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości 

rynkowej.  

2. Równowartość pieniężną, o której mowa w ust. 1, Krajowy Ośrodek określa przy 

zastosowaniu sposobów ustalania wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o 

gospodarce nieruchomościami. 

 3. Spółka, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana powiadomić Krajowy Ośrodek o 

zmianie bądź przystąpieniu nowego wspólnika do tej spółki w terminie miesiąca od dnia 

dokonania czynności prawnej, w wyniku której nastąpiła zmiana bądź przystąpienie wspólnika. 

Do powiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków każdej nieruchomości 

rolnej stanowiącej własność spółki.  

4. Spółka, o której mowa w ust. 1, w terminie miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia 

Krajowego Ośrodka o nabyciu nieruchomości rolnej może wystąpić do sądu o ustalenie 
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równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości nabywanej przez Krajowy 

Ośrodek.  

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu. 

 6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się, jeżeli:  

1) zamiast dotychczasowego wspólnika wspólnikiem staje się osoba jemu bliska; 

 2) nowym wspólnikiem staje się osoba bliska któregokolwiek ze wspólników. 

 Art. 4. 1. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku:  

1) zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub  

2) jednostronnej czynności prawnej, lub 

 3) orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, lub  

4) innej czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego, w szczególności: 

 a) zasiedzenia nieruchomości rolnej, dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, 

którego przedmiotem jest nieruchomość rolna lub gospodarstwo rolne,  

b) podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek handlowych – Krajowy Ośrodek 

działający na rzecz Skarbu Państwa może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za 

zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. 

 2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści czynności 

prawnej, orzeczenia sądu, organu administracji publicznej albo orzeczenia sądu lub organu 

egzekucyjnego wydanego na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, 

równowartość tę Krajowy Ośrodek określa przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

 2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, właściciel nieruchomości rolnej w terminie 

miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia Krajowego Ośrodka o nabyciu tej nieruchomości 

może wystąpić do sądu o ustalenie równowartości pieniężnej wartości rynkowej nieruchomości 

rolnej nabywanej przez Krajowy Ośrodek. Sąd określa równowartość pieniężną wartości 

rynkowej nabywanej nieruchomości rolnej przy zastosowaniu sposobów ustalania wartości 

nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.  
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3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści czynności 

prawnej rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 3 ust. 8 i 9. 

 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:  

1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje 

powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż określona w 

art. 5 ust. 1 pkt 2;  

2) jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje:  

a) za zgodą, o której mowa w art. 2a ust. 4, albo za zgodą, o której mowa w art. 29a ust. 

3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami 

rolnymi Skarbu Państwa, lub  

b) przez osobę bliską zbywcy,  

c) w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika 

indywidualnego,  

d) przez rolnika indywidualnego w wyniku zapisu windykacyjnego, 

 e) przez spółkę, o której mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. ca;  

3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku umowy z 

następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników (Dz. U. z 2017 r. poz. 2336 oraz z 2018 r. poz. 650 i 858); 

 4) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje między osobami 

prawnymi, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1 lit. d, tego samego kościoła lub związku 

wyznaniowego.  

5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 3 ust. 10 i 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu, z 

tym że: 

 1) zawiadomienia dokonuje:  

a) nabywca – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

 b) sąd, organ administracji publicznej lub organ egzekucyjny – w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3,  
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c) nabywca nieruchomości rolnej – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, 

 d) spółka nabywająca nieruchomość rolną – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 

4 lit. b;  

2) do zawiadomienia dołącza się wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący 

nieruchomości rolnej stanowiącej przedmiot nabycia. 

 6. Przepisy ust. 1–3, ust. 4 pkt 2 lit. b–e, ust. 5, art. 3 ust. 10 i 11 oraz art. 3a ust. 3 

stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów i akcji w spółce prawa handlowego, która jest 

właścicielem nieruchomości rolnej, z wyłączeniem przypadku, gdy nabywcą udziałów i akcji 

jest Skarb Państwa.  

Art. 4a. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do nabycia gospodarstwa rolnego, z 

tym że prawo pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje wyłącznie dzierżawcy 

całego gospodarstwa rolnego. 

 Art. 5. 1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:  

1) prowadzone przez rolnika indywidualnego oraz  

2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha. 

 2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2, będących 

przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości rolnych 

odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w przypadku 

współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych 

stanowiących przedmiot współwłasności. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków rolnych 

będących przedmiotem współposiadania samoistnego oraz współposiadania na podstawie 

użytkowania wieczystego lub na podstawie umowy dzierżawy.  

Art. 6. 1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, 

których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje 

rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna 

z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten 

okres osobiście to gospodarstwo. 

2. Uważa się, że osoba fizyczna:  
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1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli:  

a) pracuje w tym gospodarstwie, 

 b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym 

gospodarstwie;  

2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: 

 a) wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie 

branżowe lub wyższe lub 

 b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie 

przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie, lub  

c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i ukończone studia podyplomowe w 

zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe inne niż 

rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie, lub  

d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze 

branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w rolnictwie.  

3. Za staż pracy, o którym mowa w ust. 2, uznaje się okres, w którym osoba fizyczna:  

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub 

2) prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym 

niż 1 ha stanowiącym jej własność, przedmiot użytkowania wieczystego, przedmiot 

samoistnego posiadania lub dzierżawy, lub  

3) była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub 

spółdzielczej umowy o pracę, wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności 

rolniczej, lub  

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze 

członka spółdzielni produkcji rolnej, lub  

5) odbyła staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149), 

obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. 
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 4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3.  

Art. 7. 1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest 

oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 

 2. (uchylony)  

3. (uchylony)  

4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest zaświadczenie o zameldowaniu na 

pobyt stały.  

5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego: 

 1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych jest 

oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;  

2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu, 

poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).  

6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o których mowa w 

ust. 1, 4, 5 i 9 oraz przepisach wydanych na podstawie ust. 8 pkt 5, albo złożenia oświadczenia, 

że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną 

powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem.  

 7. Dowody, o których mowa w ust. 1, 4, 5 i 9, w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 8 pkt 5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 6, stanowią załączniki do umowy, w 

wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej.  

8. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:  

1) wykaz kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie 

wykształcenia wyższego rolniczego, 

 2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze, 

średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze branżowe rolnicze,  

3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na które uznaje 

się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem,  
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4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych 

mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, 

 5) rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2  

– mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające 

kwalifikacje rolnicze.  

9. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również 

odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.  

Art. 8. 1. Nieruchomości rolne, udziały we współwłasności oraz inne prawa dotyczące 

nieruchomości rolnych, akcje i udziały spółek prawa handlowego nabyte przez Krajowy 

Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej 

Skarbu Państwa.  

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład Zasobu 

Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie umów, pozostaje 

nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do chwili zawarcia z Krajowym 

Ośrodkiem nowych umów.  

 3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia 

nieruchomości w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe umowy 

wygasają.  

Art. 8a. 1. Krajowy Ośrodek sprawuje nadzór nad spełnianiem zobowiązania, o którym 

mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c, oraz warunków, o których mowa w art. 2b ust. 1 i 2.  

2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, Krajowy Ośrodek przeprowadza 

kontrole, zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Dyrektora Generalnego Krajowego 

Ośrodka planem kontroli.  

3. Imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli wydaje Dyrektor Generalny 

Krajowego Ośrodka lub dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka. 

 4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do przeprowadzenia kontroli, miejsce i zakres kontroli, podstawę prawną do jej 

przeprowadzenia oraz podpis osoby wydającej upoważnienie.  

5. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do:  
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1) wstępu na teren nieruchomości rolnych kontrolowanych podmiotów; 

 2) żądania związanych z przedmiotem kontroli:  

a) pisemnych lub ustnych informacji, 

 b) okazywania i udostępniania dokumentów.  

6. Osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli, przed jej rozpoczęciem, jest 

obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 3.  

7. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:  

1) czas trwania kontroli;  

2) imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;  

3) dane identyfikujące kontrolowanego; 

 4) opis stanu faktycznego, stwierdzonego w wyniku kontroli.  

8. Protokół przedstawia się osobie kontrolowanej, która ma prawo wnieść do niego 

swoje uwagi.  

9. Protokół kontroli podpisuje osoba kontrolowana oraz kontrolujący; w razie odmowy 

złożenia podpisu przez osobę kontrolowaną przeprowadzający kontrolę zamieści o tym 

wzmiankę w protokole.  

10. Jeden egzemplarz protokołu pozostawia się osobie kontrolowanej.  

Art. 9. 1. Nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współwłasności 

nieruchomości rolnej, nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej 

właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne. 

W szczególności nieważne jest: 

 1) dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa 

pierwokupu lub bez powiadomienia Krajowego Ośrodka – w przypadku określonym w art. 3b 

i art. 4 ust. 1; 

 2) zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody sądu, o której 

mowa w art. 2b ust. 3;  

3) nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe 

lub potwierdzające nieprawdę dokumenty. 
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 2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o których 

mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może wystąpić Krajowy Ośrodek.  

3. Jeżeli nabywca nieruchomości rolnej:  

1) w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1, nie podjął lub zaprzestał prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa 

rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna,  

2) nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. c 

 – sąd, na wniosek Krajowego Ośrodka, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości 

przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości 

pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce 

nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na 

przeszkodzie.  

Art. 9a. 1. Notariusz sporządzający umowę przeniesienia własności nieruchomości, o 

której mowa w art. 1b, jest obowiązany do przekazania wypisu aktu notarialnego obejmującego 

umowę przenoszącą własność nieruchomości rolnej do właściwego ze względu na położenie 

nieruchomości dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia umowy.  

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera pouczenie o możliwości nabycia przez 

Krajowy Ośrodek nieruchomości w przypadku, o którym mowa w ust. 3.  

3. Jeżeli nabywca nieruchomości, o której mowa w art. 1b:  

1) w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, o 

której mowa w art. 1b:  

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 1 – nie uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie 

z uchwałą o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji towarzyszącej,  

b) w przypadku, o którym mowa w pkt 2 – nie uzyskał uchwały o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz nie 

uzyskał pozwolenia na budowę zgodnie z tą uchwałą,  

2) w terminie 5 lat od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie 

zrealizował i nie oddał do użytkowania:  
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a) w przypadku inwestycji składającej się z więcej niż jednego budynku mieszkalnego 

– co najmniej 50% budynków mieszkalnych wchodzących w skład inwestycji lub  

b) infrastruktury towarzyszącej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o 

ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 

towarzyszących  

– Krajowy Ośrodek może złożyć w formie aktu notarialnego oświadczenie o nabyciu 

nieruchomości, o której mowa w art. 1b. 

 4. Terminy, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 2, mogą być, na wniosek inwestora, 

przedłużone przez Krajowy Ośrodek nie dłużej jednak niż o rok, licząc od dnia upływu tych 

terminów, jeżeli nie mogły zostać dotrzymane z przyczyn niezależnych od inwestora.  

5. Ostateczne rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3 pkt 1, organy je wydające 

przekazują nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich podjęcia do właściwego ze względu na 

położenie nieruchomości dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka.  

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, Krajowy Ośrodek przesyła właścicielowi 

nieruchomości przesyłką poleconą nadaną za potwierdzeniem a następnie publikuje je na 

stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. 

 7. Uważa się, że nabywca nieruchomości, o której mowa w art. 1b, zapoznał się z treścią 

oświadczenia Krajowego Ośrodka, o którym mowa w ust. 3, z chwilą jego publikacji na stronie 

podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka. 

 8. Nabycie nieruchomości, o którym mowa w ust. 3, następuje po cenie ustalonej na 

podstawie wartości rynkowej nieruchomości, o której mowa w przepisach o gospodarce 

nieruchomościami, określonej na dzień złożenia oświadczenia o nabyciu nieruchomości, o 

którym mowa w ust. 3.  

9. Postanowienia ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do nabycia udziałów lub ich części 

we współwłasności nieruchomości, o których mowa w art. 1b.  

Art. 10. (pominięty) 

 Art. 11. (pominięty) 

 Art. 12. (pominięty)  

Art. 13. (pominięty)  

Art. 14. (pominięty)  
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Art. 15. (pominięty)  

Art. 16. (pominięty) 

 Art. 17. (pominięty) 

 Art. 18. 1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o „Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa”, należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych. 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych2) staje 

się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 2) Obecnie Krajowy 

Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, na podstawie art. 45, art. 46 i art. 55 pkt 1 ustawy z dnia 10 

lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa 

(Dz. U. poz. 624 i 1503), która weszła w życie z dniem 1 września 2017 r. 

 Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską 

członkostwa w Unii Europejskiej 
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Rozdział VI 

 

Komentarz do ustawy z 11 IV 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego (odesłanie)  

 

Prawo spadkowe a ustawa o kształtowaniu 

ustroju rolnego (synteza) 

 

 

Literatura 

 

Co do literatury na temat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz stosunku tej 

ustawy do prawa spadkowego por. także niżej przyp. 70 oraz dalsze szczegółowo zestawione 

pozycje w „Bibliografii” na końcu książki. 

Bernatowicz Ł., Gładych K., Kształtowanie ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami 

rolnymi, Gdańsk 2017, ODDK, ss. 145; Bidziński M., Chmaj M., Ulijasz B., Ustawa o 

wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Aspekt 

konstytucyjnoprawny, Toruń 2017, Wydawnictwo A. Marszałek, ss. 247; Bieluk J., Ustawa o 

kształtowaniu ustroju rolnego – komentarz, Warszawa 2016, C.H. Beck, ss. 404; Biernacka A. 

K., Administracyjnoprawne ograniczenia w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, MoP 

2018, z. 4; Blajer P., Pojęcie gospodarstwa rodzinnego i rolnika indywidualnego w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 5 sierpnia 2016 r., Krakowski Przegląd Notarialny KPN 
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11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawie z dnia 14.04.2016 r. o wstrzymaniu 
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wynikający z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,  SIL 2017, t. 26, nr 1; Maj K., Zmiany w 

ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., Krakowski 

Przegląd Notarialny 2016, z. 2, s. 49-105; Mikołajczyk J., Funkcje preambuły w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego, SIL 2017, t. 26, nr 1; Müllner A., Obrót nieruchomościami 

rolnymi – ocena zmian legislacyjnych, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2017, z. 1; Niedośpiał 

M., Prawo spadkowe a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Palestra 2018 (artykuł przyjęty 

do druku);  Niedośpiał M., Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, e-Palestra 2017, poz. 20/A, 

Palestra 2017, z. 13, s. 130-153; Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, red. P. Księżak, 

J. Mikołajczyk, Warszawa 2017, Wolters Kluwer; Prawo rolne, red. P. Czechowski, wyd. 4, 

Warszawa 2017, Wolters Kluwer; Rękawek-Pachwicewicz M. B., Nowe zasady obrotu 
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Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po 29.04.1016 r., Rejent 2017, z. 7, s. 79-83; 

Truszkiewicz Z. Prawo pierwokupu nieruchomości rolnej a prawo pierwokupu gospodarstwa 

rolnego, SIL 2017, t. 26, nr 1; tenże,  Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu 

U.K.U.R., Krakowski Przegląd Notarialny 2016, z. 2, s. 139-172; tenże, O kilku zagadnieniach 

na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (część I), Rejent 2017, z. 10, s. 41-68, część II, 

Rejent 2017, z. 11; tenże, Zakres stosowania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego po 

nowelizacji z 2016 r., Rejent 2017, z. 7; Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – komentarz, 

red. P. Cejrowski, M. Miłosz, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 185. 

 

 

1.  Wstęp. 

 

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie istotna nowela ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o 

kształtowaniu ustroju rolnego68 wprowadzona w życie przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o 

                                                           
68 Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1405, zm. poz. 1496, 1637.. 
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zmianie niektórych ustaw69, w tym ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obie ustawy 

wprowadziły bardzo istotne zmiany w nabywaniu nieruchomości rolnych. Przedmiotem analizy 

jest tylko pierwsza ustawa. Nie omawiam całej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, 

uczyniłem to w odrębnym opracowaniu. Poniżej skrótowo zajmuję się tylko zagadnieniami 

prawa spadkowego na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego70, co do szczegółów odsyłam 

do mojego odrębnego artykuł na ten temat: Prawo spadkowe a ustawa o kształtowaniu ustroju 

rolnego, Palestra 2018 (artykuł przyjęty do druku). Kwestia ta nie doczekała się należytego 

opracowania, może być ona przedmiotem odrębnej monografii. Przedstawię dziedziczenie 

ustawowe i testamentowe, zapis windykacyjny i zwykły, oraz dział spadku i wykonanie zapisu 

zwykłego nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego na tle ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. Zagadnienia te są często niejasne na tle tej ustawy oraz w poważnej mierze 

nieprawidłowo uregulowane, są one też przedmiotem rozbieżnych interpretacji. Będę się starał 

nadać tej ustawie w miarę spójny charakter, lecz jej wady przede wszystkim powinien usunąć 

sam ustawodawca w drodze jej nowelizacji. W dalszym ciągu ilekroć będzie mowa o „ustawie”, 

                                                           
69 Dz.U. z 2016 r., poz. 585, z 2017 r., poz. 624. 
70 Por. Z. Truszkiewicz, w: Prawo rolne, Warszawa 2017, s. 302, 303; P. Księżak, Nabycie nieruchomości rolnej 
wskutek sukcesji mortis causa w świetle przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w: P. Księżak, J. 
Mikołajczyk, Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej, Warszawa 2017, s. 147-159; J. Bieluk, Nowe zasady 
dziedziczenia gospodarstw rolnych po nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria 
2016, t. XIV, s. 75-87. 
 Co do działu spadku (i zniesienia współwłasności) gospodarstwa rolnego (i nieruchomości rolnej) por. 
np. B. Swaczyna, Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej po 29.04.1016 r., Rejent 2017, z. 7, s. 79-83; K. 
Kurosz, Prawo nabycia Agencji Nieruchomości Rolnych i zasada nabywania nieruchomości rolnej jedynie przez 
rolnika indywidualnego a zniesienie współwłasności, w: P. Księżak, J. Mikołajczyk, Nieruchomości rolne w praktyce 
notarialnej, Warszawa 2017, s. 92-118; P. Księżak, Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, Monitor 
Prawniczy 2013, z. 12; K. Stefańska, J. Mikołajczyk, w: Prawo rolne, pod red. P. Czechowskiego, Warszawa 2017, 
s. 246-260; E. Kremer, w: Prawo rolne, jw., s. 305-308; P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017, s. 455-456. 
 Co do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w ogóle por. np. J. Bieluk, Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego, Warszawa 2016, C. H. Beck, ss. 402; P. Księżak, Joanna Mikołajczyk, red. nauk.,  Nieruchomości rolne w 
praktyce notarialnej, Warszawa 2017, Wolters Kluwer, ss. 336; P. Cejrowski i M. Miłosz red., Ustawa o 
kształtowaniu ustroju rolnego – komentarz, wyd. 1, Gdańsk 2016, Wydawnictwo Bernardinum, ss. 185; K. Maj, 
Zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego obowiązujące od dnia 30 kwietnia 2016 r., Krakowski Przegląd 
Notarialny 2016, z. 2, s. 49-105; K. Marciniuk, w: P. Czechowski (red. nauk.), Prawo rolne, Warszawa 2017, s. 220-
246; Z. Truszkiewicz, Nieruchomość rolna i gospodarstwo rolne w rozumieniu U.K.U.R., Krakowski Przegląd 
Notarialny 2016, z. 2, s. 139-172; tenże, O kilku zagadnieniach na tle ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego 
(część I), Rejent 2017, z. 10, s. 41-68, część II, Rejent 2017, z. 11; H. Ciepła, Aspekty prawne obrotu gruntami 
rolnymi od 30.04.2016 r. na nowych zasadach ustalonych w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o ukształtowaniu ustroju 
rolnego oraz w ustawie z dnia  14.04.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej  
Skarbu Państwa, Rejent 2016, z. 9; A. J. Szereda, Problematyka orzeczenia sądu w ustawie o kształtowaniu ustroju 
rolnego, KPN 2017, z. 2; J. Bieluk, Nowe zasady dziedziczenia gospodarstw rolnych po nowelizacji ustawy o 
kształtowaniu ustroju rolnego, Studia Iuridica Agraria, 2016, t. XIV; B. Wierzbowski, Aspekty przestrzenne ustroju 
rolnego, Studia Iuridica Agraria 2016, t. XIV; E. Klat-Górska, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego – komentarz, 
wyd. 1, Warszawa 2014, ss. 153; M. Bidziński, M. Chmaj, B. Ulijasz, Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży 
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – aspekt konstytucyjnoprawny, Toruń 2017. 
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tylekroć chodzi o ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Wprowadza ona bardzo ostre 

ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi i gospodarstwami rolnymi. 

M. zd. przepisy ustawy dotyczą czynności prawnych zobowiązująco-rozporządzających 

o podwójnym skutku, umów rzeczowych i czystych umów zobowiązujących do przeniesienia 

własności nieruchomości rolnej. Postanowień ustawy nie stosuje się do czynności prawnych 

upoważniających do dokonania czynności prawnych wymienionych w zdaniu poprzednim, np. 

pełnomocnictwa. 

 

 

2. Pojęcie osoby bliskiej (art. 2 pkt 6 ustawy) 

 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego dla jej potrzeb definiuje pojęcie „osoby bliskiej” 

– należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, 

osoby przysposabiające i przysposobione.  

 

 

3. Nabycie nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego (art. 2a) 

 

Przez „nabycie nieruchomości rolnej” – należy rozumieć przeniesienie własności 

nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania 

czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego 

zdarzenia prawnego (art. 2 pkt 7 ustawy).  

Ustawa wprowadza zatem szerokie pojęcie nabycia nieruchomości rolnej. Obejmuje 

ono wszelkie możliwe zdarzenia prawne, np. umowy (np. przeniesienia prawa własności 

nieruchomości rolnej, o zniesienie współwłasności, o dział spadku, o podział majątku 

wspólnego małżonków), jednostronne czynności prawne (np. dziedziczenie testamentowe, 

zapis windykacyjny lub zwykły, polecenie testamentowe), orzeczenia sądowe (np. o zniesieniu 

współwłasności, o dziale spadku, o podziale majątku wspólnego małżonków, o wykonaniu 

zapisu obligacyjnego, art. 231, 151 k.c.), orzeczenia administracyjne (np. o wywłaszczeniu), 
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nabycie z mocy prawa (np. dziedziczenie ustawowe, zasiedzenie), inne – wszelkie możliwe – 

zdarzenia prawne. 

Ustawa wprowadza zasadę, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie 

rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pojęcie rolnika indywidualnego jest 

sprecyzowane w tej ustawie, musi być spełnionych kilka przesłanek łącznie wyliczonych w tej 

ustawie (w art. 6), co nie jest przedmiotem niniejszej analizy. Ustawa wprowadza także drugie 

ograniczenie w postaci normy maksymalnej 300 ha użytków rolnych po stronie nabywcy. Od 

tej zasady (rolnik indywidualny i 300 ha)  wprowadza ona pewne wyjątki, są one sprecyzowane 

w art. 2 ust. 3 i 4 (zgoda Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dalej „KOWR”). 

 Wyjątki te dotyczą nabycia nieruchomości rolnej przez osobę bliską zbywcy, jednostkę 

samorządu terytorialnego, Skarb Państwa lub działający na jego rzecz KOWR, osoby prawne 

Kościołów i związków wyznaniowych (art. 2a ust. 3 pkt 1a-c), w wyniku dziedziczenia 

ustawowego lub testamentowego oraz zapisu windykacyjnego  lub zapisu zwykłego (ta ostatnia 

kwestia jest sporna w doktrynie (art. 2a ust. 3 pkt 2). Są tu wyliczone podstawowe wyjątki.  

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż wyliczone wyżej oraz w innych 

przypadkach niż wymienione wyżej wymaga zgody w postaci decyzji administracyjnej 

KOWR-u na wniosek zbywcy lub nabywcy (art. 2a ust. 4), przy czym muszą być spełnione 

łącznie określone przesłanki po stronie zbywcy (art. 2a ust. 4 pkt 1a-c) lub nabywcy (art. 2a ust. 

4 pkt 2a-c). 

Jeśli spadek w drodze dziedziczenia ustawowego lub testamentowego albo w drodze 

zapisu windykacyjnego lub zwykłego (bezsporne), albo polecenia testamentowego, albo w 

drodze wykonania zapisu lub działu spadku nabywa osoba bliska zbywcy, to nie musi ona być 

rolnikiem indywidualnym i nie stosuje się normy maksymalnej 300 ha użytków rolnych. Jest 

to bezdyskusyjne na tle tej ustawy (art. 2a ust. 3 pkt 1a). 

Osoby prawne do nabycia nieruchomości rolnej muszą mieć zgodę KOWR-u (art. 2a 

ust. 4). Od tej zasady ustawa czyni wyjątki, dotyczą one w szczególności Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego oraz kościelnych i wyznaniowych osób prawnych, nie 

muszą one mieć zezwolenia.  
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4. Obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego i zakaz zbycia lub oddania w 

posiadanie innej osobie nabytej nieruchomości rolnej przez okres 10 lat (art. 2b) 

 

Nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład 

którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez 

niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście 

(art. 2b ust. 1). W okresie wskazanym uprzednio nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani 

oddana w posiadanie innym podmiotom (art. 2b ust. 2). Sąd, na wniosek nabywcy 

nieruchomości rolnej, wyrazi zgodę na dokonanie czynności zbycia lub oddania w posiadanie 

przed upływem 10 lat od dnia przeniesienia własności tej nieruchomości, jeżeli konieczność jej 

dokonania wynika z przyczyn losowych, niezależnych od nabywcy  (art. 2b ust. 3). Przepisów 

art. 2b ust. 1 i 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 1, oraz do 

nabywców nieruchomości rolnej w przypadkach, o których mowa w art. 2a ust. 3 pkt 2 i 3 (art. 

2b ust. 4). W szczególności zatem nie ma ograniczeń w postaci obowiązku prowadzenia 

gospodarstwa rolnego przez nabywcę oraz zakazu zbycia lub oddania w posiadanie nabytej 

nieruchomości rolnej przez 10 lat w przypadku, gdy nabywcą jest osoba bliska lub nabyto tę 

nieruchomość rolną w wyniku dziedziczenia ustawowego lub testamentowego albo zapisu 

windykacyjnego lub zwykłego (ta ostatnia kwestia jest sporna, por. wyżej) lub polecenia 

testamentowego (sporne).  

 

 

5. Pojęcie rolnika indywidualnego 

 

a) Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne: 1) prowadzone przez 

rolnika oraz (koniunkcja) 2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa 

niż 300 ha (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2). 

b) Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, 

użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych 

(1), których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha (2), posiadającą 

kwalifikacje rolnicze (3) (art. 6 ust. 2 pkt 2 a-d, art. 6 ust. 3, 4, art. 7 ust. 1-9) oraz co najmniej 

od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych 
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wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (4) i prowadzącą przez ten okres osobiście to 

gospodarstwo (5) (art. 6 ust. 2 pkt 1a,b) (art. 6 ust. 1).  

Uważa się, że osoba fizyczna: 1) osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli: a)  

pracuje w tym gospodarstwie, b) podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia 

działalności rolniczej w tym gospodarstwie (w literaturze przyjmuje się, że te przesłanki muszą 

być spełnione łącznie, koniunkcyjnie); 2) posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli uzyskała: a) 

wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie, średnie branżowe 

lub wyższe lub b) tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza w 

zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i (koniunkcja) posiada co najmniej 

3-letni staż pracy w rolnictwie, lub c) wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co 

najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie albo wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i 

ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, albo wykształcenie 

średnie lub średnie branżowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie, lub d) wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub 

zasadnicze branżowe inne niż rolnicze i (koniunkcja) posiada co najmniej 5-letni staż pracy w 

rolnictwie (art. 6 ust. 2).  

Przesłanki z art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 ujęte są koniunkcyjnie (łącznie trzeba je spełniać). 

Przesłanki ujęte w art. 6 ust. 2 pkt 2 a-d ujęte są w postaci alternatywy zwykłej, wystarczy 

spełnienie jednej z tych przesłanek, choć można spełnić także kilka. Jako kwalifikacje 

teoretyczne wymagane jest ukończenie szkół rolniczych (obojętnie jakiego stopnia). Tytuł 

kwalifikacyjny rolnika nie wystarcza, trzeba mieć jeszcze co najmniej 3-letni staż pracy w 

rolnictwie. Przy wykształceniu nierolniczym wymagany jest staż pracy w rolnictwie, w 

zależności od stopnia szkoły,  3 lub 5 lat. Ustawa trafnie zniosła kwalifikacje teoretyczne w 

postaci ukończenia szkół nierolniczych, które nie dawały przecież przygotowania do pracy w 

rolnictwie.   

Ustawa określa, jakie dowody stwierdzają osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego 

(art. 7 ust. 1), zamieszkanie (art. 7 ust. 4), powierzchnię użytków rolnych (art. 7 ust. 5). Dowody 

te powinny być dołączone do aktu notarialnego nabycia nieruchomości rolnej (art. 7 ust. 6 i 7). 

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa, w drodze rozporządzenia: 1) wykaz 

kierunków studiów wyższych, których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia 

wyższego rolniczego, 2) wykaz zawodów, których posiadanie uznaje się za wykształcenie 

średnie rolnicze, średnie branżowe rolnicze, zasadnicze zawodowe rolnicze lub zasadnicze 

branżowe rolnicze, 3) zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych, ze względu na 
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które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem, 

4) wykaz tytułów kwalifikacyjnych, tytułów zawodowych oraz tytułów zawodowych mistrza 

w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej, 5) rodzaje dowodów 

potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 – 

mając na względzie wykonywanie działalności rolniczej przez osoby posiadające kwalifikacje 

rolnicze (art. 7 ust. 8 pkt 1-5). Obecnie jest to rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby 

wykonujące działalność rolniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 109), wydane na podstawie art. 7 ust. 8 

tej ustawy. 

c) Co do pojęcia pracy w gospodarstwie rolnym por. m.in. odpowiednie moje 

opracowania –  M. Niedośpiał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne (rozprawa doktorska – Kraków 1982), Bielsko-Biała 2002, wydanie 1, 2003, wydanie 

1, rozdz. III § 7, s. 133-139, rozdz. III § 5B, s. 120-122; tenże, Testament – zagadnienia ogólne 

testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków – Poznań 1993, Polski Dom Wydawniczy 

„Ławica”, s. 158-166; tenże, Wzory testamentów z komentarzem, Bielsko-Biała 1994, wydanie 

1, rozdz. XVIII, s. 90-99, Bielsko-Biała 1998, wydanie 2, rozdz. XVIII, s. 98-106, Bielsko-

Biała 2000, wydanie 3, rozdz. XVIII, s. 160-168; tenże, Aspekty prawne pracy w gospodarstwie 

rolnym, Palestra 1985, z. 5, s. 1-9; tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 

z 28 VI 1991 r. III Aur 23/91, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (OSA) 1992, z. 10, s. 37-39; 

tenże, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne – przesłanki rolne 

(I), Rejent 1993, z. 3-4, s. 47-67; tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 

28 VI 1995 r. III Aur 178/95, Orzecznictwo z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

1996, z. 6, s. 56-60; tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 21 II 1995 r. III 

Aur 3/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, z. 10, s. 70-75; tenże, Glosa do wyroku 

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 XII 1995 r. III AUr 752/95, Orzecznictwo Sądów 

Apelacyjnego 1997, z. 11-12, s. 90-99; tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu 

z 24 I 1996 r. III Aur 833/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1999, z. 7-8, s. 106-110; 

tenże, Glosa do post. SN z 21 I 2000 r. II CKN 684/98, Nowy Przegląd Notarialny 2001, z. 7-

8, s. 100-105; tenże, Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych, Palestra 1984, z. 9, s. 29-

37; tenże, Zasady dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, Monitor Prawniczy 1996, 

z. 10, s. 349-357 – wraz z dalszą literaturą cytowaną w tych pracach. 

Co do prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego por. m.in. odpowiednio moje 

opracowania – M. Niedośpiał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne (rozprawa doktorska – Kraków 1982), Bielsko-Biała 2002, 2003, rozdz., III § 8, s. 140-
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147, rozdz. III § 5B, s. 120-122; tenże, Testament – zagadnienia ogólne testamentu w  polskim 

prawie cywilnym, Kraków – Poznań 1993, s. 166; tenże, Wzory testamentów z komentarzem, 

Bielsko-Biała 1994, wydanie 1, rozdz. XVIII, s. 90-99, Bielsko-Biała 1998, wydanie 2, rozdz. 

XVIII, s. 98-106, Bielsko-Biała 2000, wydanie 3, rozdz. XVIII, s. 160-168; tenże, Aspekty 

prawne pracy w gospodarstwie rolnym, Palestra 1985, z. 5, s. 1-9; tenże, Glosa do wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku z 28 VI 1991 r. III Aur 23/91, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 

1992, z. 10, s. 37-39; tenże, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne – przesłanki rolne (I), Rejent 1993, z. 3-4, s. 47-67; tenże, Glosa do wyroku Sądu 

Apelacyjnego w Gdańsku z 24 IX 1993 r. III Aur 761/93, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 

1996, z. 5, s. 55-61; tenże, Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych, Palestra 1984, z. 9, 

s. 29-37; tenże, Zasady dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, Monitor Prawniczy 

1996, z. 10, s. 349-357 – wraz z dalszą literaturą cytowaną w tych pracach. 

Co do pojęcia kwalifikacji rolniczych teoretycznych por. m.in. odpowiednio – M. 

Niedośpiał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby fizyczne (rozprawa 

doktorska – Kraków 1982), Bielsko-Biała 2002, wydanie 1, 2003, wydanie 1, 2004, wydanie 

2, wydanie III, „Branta”, Bydgoszcz 2011, rozdz. III § 5A, s. 118-120; tenże, Testament – 

zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, Kraków – Poznań 1993, Polski 

Dom Wydawniczy „Ławica”, s. 158-166; tenże, Wzory testamentów z komentarzem, Bielsko-

Biała 1994, wydanie 1, rozdz. XVIII, s. 90-99, Bielsko-Biała 1998, wydanie 2, rozdz. XVIII, s. 

98-106, Bielsko-Biała 2000, wydanie 3, rozdz. XVIII, s. 160-168; tenże, Dziedziczenie 

testamentowe gospodarstw rolnych na podstawie kwalifikacji rolnych, Rejent 1993, z. 1, s. 41-

71 oraz Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1524, Przegląd Prawa i Administracji, t. XXX, s. 

89-107; tenże, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 IV 1993 r. I ACr 131/93, 

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, z. 11-12, s. 100-107; tenże, Dziedziczenie ustawowe 

gospodarstw rolnych, Palestra 1984, z. 9, s. 29-37; tenże, Zasady dziedziczenia ustawowego 

gospodarstw rolnych, Monitor Prawniczy 1996, z. 10, s. 349-357 – wraz z dalszą literaturą 

cytowaną w tych pracach. 

 

 

6. Prawo pierwokupu 

Prawo pierwokupu przysługuje dzierżawcy nieruchomości rolnej lub KOWR-owi na 

rzecz Skarbu Państwa w przypadku umowy sprzedaży (art. 3 ustawy).  
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7. Prawo wykupu (art. 4) 

 

Prawo wykupu przez KOWR na rzecz Skarbu Państwa przysługuje w każdym wypadku 

nabycia nieruchomości rolnej (czy gospodarstwa rolnego) (art. 4 ust.1) (w drodze innego 

zdarzenia prawnego niż umowa sprzedaży). Przysługuje ono zatem także w wypadku 

dziedziczenia ustawowego lub testamentowego albo zapisu windykacyjnego lub zwykłego czy 

też w drodze polecenia testamentowego, jak również w razie zawarcia umowy o przeniesienie 

własności nieruchomości rolnej w wykonaniu zapisu zwykłego czy też w razie działu spadku 

(sądowego lub umownego) obejmującego gospodarstwo rolne.  

Prawo wykupu nie przysługuje: jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje: przez 

osobę bliską zbywcy (art. 4 ust. 4 pkt 2b), w wyniku dziedziczenia ustawowego albo 

dziedziczenia przez rolnika indywidualnego (art. 4 ust. 4 pkt 2c), przez rolnika indywidualnego 

w wyniku zapisu windykacyjnego (art. 4 ust. 4 pkt 2d).  

 

 

8. Sankcja nieważności (art. 9).  

Nabycie nieruchomości rolnej niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne (art. 9 ust. 

1 zd. 1).  

 

 

9. Dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne  

 

a) Art. 210 § 2 k.c. stanowi, co następuje: „Zniesienie współwłasności nieruchomości 

rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy [o ustroju rolnym], o której 

mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy”. „Dział spadku 

obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy [o 

ustroju rolnym], o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej 

ustawy [o ustroju rolnym]” (art. 1070 w zw. z art. 1035, w zw. z art. 210 § 2, art. 213-218 k.c.). 

To samo dotyczy podziału majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo rolne 
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lub nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o ustroju rolnym (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1070, 

w zw. z art. 1035, w zw. z art. 210 § 2, art. 213-218 k.c.). 

b) Przepis art. 213 § 2 k.c. stanowi, co następuje: „Przyznanie przez sąd gospodarstwa 

rolnego w rozumieniu przepisów ustawy [o ustroju rolnym], o której mowa w art. 166 § 3, 

następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy”. Przepis art. 213 § 2 k.c. ma zastosowanie 

także w dziale spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu 

przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 1070 w zw. z art. 1035, w zw. z art. 213 

§ 2 k.c.). Przepis art. 213 § 2 k.c. ma zastosowanie także w podziale majątku wspólnego 

małżonków obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o 

kształtowaniu ustroju rolnego (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1070, w zw. z art. 1035, w zw. z art. 

213 § 2 k.c.). 

Nie jest jasne, czy przepis art. 213 § 2 ma zastosowanie tylko  w przypadku podziału 

fizycznego gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej czy także przy przejęciu całego 

gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej przez jednego lub niektórych współwłaścicieli, 

współspadkobierców, współmałżonka (art. 214 k.c. przy zniesieniu współwłasności; art. 1070 

w zw. z art. 1035, w zw. z art. 213 § 2, art. 214 k.c. w dziale spadku; art. 46 k.r.op. w zw. z art. 

1070, w zw. z art. 1035, w zw. z art. 214 k.c. w podziale majątku wspólnego – obejmującego 

gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego). Wykładnia systemowa, a to fakt, że art. 213 § 2 jest zamieszczony w art. 213 

regulującym podział fizyczny, a nie przejęcie rzeczy, spadku lub majątku wspólnego, 

przemawiałaby za stanowiskiem pierwszym. Zaś wykładnia gramatyczna „przyznanie przez 

sąd gospodarstwa rolnego” przemawiałaby za stanowiskiem drugim (przy podziale fizycznym 

i przy przejęciu całej rzeczy, całego spadku, całego gospodarstwa rolnego). Także wykładnia 

funkcjonalna, cel ustawy o ustroju rolnym, jej ratio legis, przemawiałby za stanowiskiem 

drugim (szerszym). Rzecz jest dyskusyjna. Art. 214 k.c. nie ma zastosowania przy podziale 

fizycznym (art. 213 k.c.) gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej (bezsporne). W 

literaturze bardzo często przyjmuje się, że w razie podziału fizycznego nieruchomości rolnej 

lub gospodarstwa rolnego (art. 213, 1070 k.c., art. 46 k.r.op.) następuje tylko materializacja 

udziału we współwłasności, w związku z czym nie wymaga się, aby osoba taka była rolnikiem 

indywidualnym (art. 2a ust. 1). 

c) Gospodarstwem rolnym jest gospodarstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 553 

k.c.), w którym łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha (art. 2 

pkt 2 ustawy). Nieruchomością rolną jest nieruchomość rolna w rozumieniu kodeksu cywilnego 

(art. 461 k.c.), z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w 
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planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne (art. 2 pkt 1 ustawy). 

Przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego nie stosuje się do: nieruchomości rolnych: o 

powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (art. 1a pkt 1b ustawy).  

Reasumując, z dniem 30 kwietnia 2016 roku zmieniono w sposób pośredni przepisy o 

zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej (art. 210 § 2, art. 213-218 k.c.), o dziale 

spadkowego gospodarstwa rolnego (art. 1070 w zw. z art. 1035, 210 § 2, art. 213-218 k.c.) oraz 

o podziale majątku wspólnego małżonków (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1070, 1035, art. 210 § 2, 

art. 213-218 k.c.) obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Wymienionych przepisów kodeksu cywilnego (art. 

213-218 k.c.) nie stosuje się do nieruchomości rolnych poniżej 0,3 ha oraz do gospodarstw 

rolnych poniżej 1 ha nieruchomości rolnych – stosuje się do nich ogólne zasady prawa 

cywilnego (art. 210-212, 922-1057 k.c.). Przepisy te (art. 213-218 k.c.) mają zastosowanie tylko 

do nieruchomości rolnych mających co najmniej 0,3 ha nieruchomości rolnych lub gospodarstw 

rolnych o obszarze co najmniej 1 ha nieruchomości rolnych. Dokonano zatem pośredniej 

istotnej zmiany przepisów rolnych o zniesieniu współwłasności, dziale spadku i podziale 

majątku wspólnego małżonków. Nie wiadomo, czy było to zamierzone przez ustawodawcę, ale 

takie wnioski płyną z analizy przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z 

wymienionymi przepisami rolnymi kodeksu cywilnego. Na tle kodeksu cywilnego w 

przepisach o zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej, o dziale spadkowego 

gospodarstwa rolnego oraz o podziale majątku wspólnego małżonków (art. 210 § 2, art. 213-

218 k.c. i przepisy odsyłające do nich, art. 1070 k.c., art. 46 k.r.op.) podstawą do stosowania 

tych przepisów rolnych kodeksu cywilnego jest definicja nieruchomości rolnej i gospodarstwa 

rolnego przyjęta w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (art. 2 pkt 1, 2, art. 1a pkt 1b 

ustawy). Odmienna teza, że na tle tych przepisów rolnych kodeksu cywilnego (art. 210 § 2, art. 

213-218 k.c. w związku z przepisami odsyłającymi do nich, art. 1070 k.c., art. 46 k.r.op.) 

obowiązuje odmienna definicja nieruchomości rolnej i gospodarstwa rolnego niż w ustawie o 

kształtowaniu ustroju rolnego doprowadziłoby do nielogicznych wniosków, wewnętrznie 

sprzecznych, niemożliwych do wzajemnego uzgodnienia, do niemożności stosowania 

przepisów prawnych, paraliżu decyzyjnego. 

d) Jak powiedziano uprzednio, nabywca nieruchomości rolnej lub gospodarstwa 

rolnego musi być rolnikiem indywidualnym oraz obszar nabytej nieruchomości rolnej nie może 

przekraczać normy maksymalnej 300 ha, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 2a). Zasada ta 

dotyczy umownego i sądowego działu spadku. Pojęcie rolnika indywidualnego jest 

sprecyzowane w ustawie (art. 6, pięć kumulatywnie spełnionych przesłanek). Oznacza to, że w 
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drodze podziału fizycznego (art. 213 w zw. z art. 1070 k.c.) gospodarstwa rolnego (art. 1070 w 

zw. z art. 213 k.c.) oraz w drodze przejęcia całego gospodarstwa rolnego przez jednego ze 

spadkobierców (art. 1070 w zw. z art. 214 k.c.) gospodarstwo rolne może otrzymać tylko rolnik 

indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Niejasny jest stosunek art. 214 k.c. do art. 2a 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Treść tych przepisów nie pokrywa się (stosunek 

logiczny krzyżowania). Powstaje zatem pytanie, czy stosuje się do przejęcia gospodarstwa 

rolnego art. 214 k.c. (np. art. 214 k.c. lex specialis do art. 2a ustawy), czy stosuje się art. 2a 

ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czy też stosuje się art. 214 k.c. i art. 2a tej ustawy. 

Odpowiedź na to pytanie nie jest jasna i żadna z tych trzech wersji nie jest przekonująca. 

Prawdopodobnie ustawodawca chciał zachować art. 214 k.c., skoro go nie znowelizował ani 

nie uchylił, a znowelizował inne przepisy rolne k.c. Jest to twardy orzech do zgryzienia dla 

interpretatora tekstu prawnego. Nie można bowiem uzgodnić treści art. 214 k.c. z art. 2a ustawy 

o kształtowaniu ustroju rolnego. Póki co potrzebna jest pilna nowelizacja kodeksu cywilnego 

w tym punkcie lub ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie można tych wątpliwości uchylić 

w drodze wykładni tych przepisów. 

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie zawiera żadnych ograniczeń podziałowych 

gospodarstw rolnych (przy przeniesieniu własności nieruchomości rolnej, przy zniesieniu 

współwłasności takiej nieruchomości, przy dziale spadkowego gospodarstwa rolnego). Należy 

z tego zatem wyciągnąć wniosek, że są tylko takie ograniczenia podziałowe, które zna kodeks 

cywilny, czyli art. 213 § 1 k.c. przy zniesieniu współwłasności nieruchomości rolnej, art. 1070 

w zw. z art. 213 § 1 k.c. przy dziale spadkowego gospodarstwa rolnego oraz art. 46 k.r.op. w 

zw. z art. 1070, w zw. z art. 213 § 1 k.c. przy podziale majątku wspólnego małżonków – dla 

gospodarstw rolnych lub nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. Taki wydaje się być logiczny wniosek, skoro utrzymano w mocy art. 213 § 1 k.c. 

Należy podkreślić, że art. 213 § 1 dotyczy tylko sądowego zniesienia współwłasności, 

sądowego działu spadku, sądowego podziału majątku wspólnego obejmującego gospodarstwo 

rolne lub nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Przepis 

ten (art. 213 § 1 k.c.) nie dotyczy umownego – zniesienia współwłasności, działu spadku, 

podziału majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo rolne lub nieruchomość 

rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ta ostatnia kwestia jest 

bezdyskusyjna w literaturze. 

Wyjątki od art. 2a ustawy przewiduje art. 2a ust. 3 i 4, była o nich mowa uprzednio 

(odsyłam do poprzednich uwag). Jeśli osoba nie jest rolnikiem indywidualnym, a nie działa 

żaden wyjątek od tego (art. 2a ust. 3 ustawy), to osoba może nabyć gospodarstwo rolne lub 
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nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w dziale spadku 

tylko za zezwoleniem KOWR-u w drodze decyzji administracyjnej (art. 2a ust. 4) (odsyłam do 

uwag poprzednich). 

e) Konkludując, dział spadku obejmującego gospodarstwo rolne lub  nieruchomość 

rolną w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego podlega kumulatywnemu 

stosowaniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i przepisów kodeksu cywilnego (art. 210 § 

2, art. 213-218 w zw. z art. 1070 k.c.), co powoduje wiele wątpliwości prawnych. 

 

 

10. Dziedziczenie ustawowe i testamentowe oraz zapis windykacyjny i zwykły 

 

a) W przypadku gospodarstw rolnych w PRL-u były wymagane określone przesłanki 

rolne do dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zapisu nieruchomości rolnej. Miały one 

charakter produkcyjny (różnie ujmowana przesłanka pracy w gospodarstwie rolnym lub jego 

prowadzenia, kwalifikacje rolnicze teoretyczne lub praktyczne) albo humanitarny 

(małoletniość, pobieranie nauki zawodu, uczęszczanie do szkół, trwała niezdolność do pracy). 

Przesłanki te były na etapie powołania do spadku, zapisu zwykłego i na etapie działu spadku i 

wykonania zapisu. Z dniem 1 października 1990 r. zniesiono przesłanki rolne przy 

dziedziczeniu testamentowym i zapisie nieruchomości rolnej, utrzymano je przy dziedziczeniu 

ustawowym gospodarstw rolnych. Z dniem 14 lutego 2001 r. uchylone uchylono przesłanki 

rolne do dziedziczenia ustawowego, zostały one uznane za sprzeczne z Konstytucją na 

podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 stycznia 2001 roku. Na podstawie 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z  5 IX 2007 r. P 21/06 przepisy wprowadzające kodeks 

cywilny nadające moc wsteczną przepisom rolnym prawa spadkowego zostały uznane za 

niekonstytucyjne. Dziedziczenie gospodarstw rolnych od 18 maja 1964 r. do 13 lutego 2001 r. 

podlega przepisom dotychczasowym. TK nie nadał mocy wstecznej wyrokowi z 31 stycznia 

2001 r. P 4/99. 

b) A jak to jest obecnie w k.c. pod rządem ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Do 

nabycia nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 

wymaga, aby nabywca był rolnikiem indywidualnym (art. 6, art. 2a ust. 1), chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Takie przepisy szczególne są (art. 2a ust. 3 i 4 tej ustawy). Bycia rolnikiem 

indywidualnym ustawa nie wymaga przy dziedziczeniu ustawowym lub testamentowym oraz 
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zapisie windykacyjnym oraz m.zd. przy zapisie zwykłym (ta ostatnia kwestia jest sporna w 

literaturze, bo ustawa nie wymienia wprost zapisu zwykłego). Natomiast przy dziedziczeniu 

testamentowym przez osoby prawne ustawa nie wymaga zezwolenia administracyjnego w 

postaci decyzji administracyjnej KOWR-u (art. 2a ust. 4), dalsze  wyjątki są w art. 2a ust. 3, nie 

muszą mieć zezwolenia w szczególności Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, 

kościelne osoby prawne i związki wyznaniowe, inne osoby prawne muszą mieć zezwolenie 

KOWR-u na nabycie.  

c) Prawo wykupu gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej (art. 4 ustawy) 

przysługuje przy ich nabyciu. KOWR działający na rzecz Skarbu Państwa może wykupić 

gospodarstwo rolne w zamian za równowartość pieniężną na rzecz nabywcy. Od tego są wyjątki 

(art. 4 ust. 4 ustawy). W szczególności prawo wykupu nie przysługuje w ogóle przy 

dziedziczeniu ustawowym, zaś przy dziedziczeniu testamentowym i zapisie windykacyjnym 

oraz m.zd. przy zapisie zwykłym (ta ostatnia kwestia jest dyskusyjna) nie przysługuje, jeśli 

nabył gospodarstwo rolne lub nieruchomość rolną rolnik indywidualny (art. 4 ust. 4 pkt 2c, d 

ustawy). Jeśli w drodze dziedziczenia ustawowego, testamentowego, zapisu windykacyjnego 

lub zwykłego lub polecenia testamentowego nabyła gospodarstwo rolne lub nieruchomość 

rolną osoba bliska zbywcy, to nie stosuje się  nigdy prawa wykupu (art. 4 ust. 4 pkt 2b ustawy). 

Prawo wykupu przysługuje przy dziedziczeniu testamentowym, zapisie windykacyjnym i 

zwykłym przy nabyciu przez osobę, która nie jest rolnikiem indywidualnym. Prawo wykupu 

przysługuje w razie nabycia gospodarstwa rolnego lub nieruchomości rolnej w drodze 

dziedziczenia testamentowego, zapisu windykacyjnego lub zapisu zwykłego przez osoby 

prawne. Jeśli KOWR udzielił zgody na ich nabycie, to nie może ich wykupić.  Co do 

szczegółów odsyłam do uwag poprzednich. 

 

 

11. Art. 1067 k.c.  

 

a) Jak powiedziano uprzednio, do zapisu zwykłego nieruchomości rolnej lub 

gospodarstwa rolnego stosuje się obok art. 1067 k.c. także przepisy ustawy o ustroju rolnym. 

Zapis zwykły nie jest wymieniony w tej ustawie, stąd możliwe są dwie interpretacje, o czym 

była mowa, pierwsza, że przepisy o zapisie windykacyjnym przewidujące wyjątki od jej 

stosowania na tle tej ustawy mają zastosowanie także do zapisu zwykłego (takie jest moje 
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stanowisko) albo druga, że przepisy tej ustawy przewidujące wyjątki dotyczące zapisu 

windykacyjnego nie mają zastosowania do zapisu zwykłego.  

Nabywca nieruchomości rolnej w drodze dziedziczenia ustawowego lub 

testamentowego albo zapisu windykacyjnego lub zwykłego ma obowiązek prawny 

prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat od dnia nabycia oraz zakaz zbycia lub oddania 

w posiadanie innej osobie nieruchomości rolnej w tym okresie czasu (art. 2b ust. 1, 2). Niemniej 

od tej zasady ustawa przewiduje wyjątki, gdy nabywcą takim jest osoba bliska zbywcy, przy 

dziedziczeniu ustawowym lub testamentowym oraz przy zapisie windykacyjnym i m.zd. przy 

zapisie zwykłym (ta ostatnia kwestia jest sporna, przy koncepcji odmiennej od mojej 

oznaczałoby to, że jeśli zapisobierca zwykły nie jest osobą bliską zbywcy, to ma te obowiązki, 

o których mowa wyżej, w art. 2b ust. 1, 2 ustawy). 

b) Do wykonania zapisu zwykłego w drodze umowy przeniesienia własności 

nieruchomości rolnej (art. 156 k.c.) stosuje się art. 2a ust. 1 ustawy (nabywcą może być tylko 

rolnik indywidualny), chyba że działa wyjątek z art. 2a ust. 3 pkt 1 (osoba bliska zbywcy) lub 

z art. 2a ust. 3 pkt 2 stosowany w drodze analogii do wykonania zapisu zwykłego, wtedy 

zapisobierca zwykły przy wykonaniu zapisu zwykłego nie musi być rolnikiem indywidualnym, 

stanowisko pierwsze (1). Stanowisko odmienne (2.) od mojego (1.) przyjmuje, że przy 

wykonaniu zapisu stosuje się art. 2a ust. 1 (tylko rolnik indywidualny może nabyć 

nieruchomość rolną lub gospodarstwo rolne, chyba że zapisobierca zwykły przy wykonaniu 

zapisu jest osobą bliską zbywcy). 

Przy wykonaniu zapisu zwykłego nie ma oczywiście prawa pierwokupu (art. 3), bo nie 

jest to umowa sprzedaży. 

Przy wykonaniu zapisu zwykłego nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego 

stosuje się prawo wykupu (art. 4 ust.1), chyba że działa wyjątek z art. 4 ust. 4 pkt 2b (osoba 

bliska zbywcy) lub stosowany według mnie w drodze analogii art. 4 ust. 4 pkt 2d do zapisu 

zwykłego, wtedy nie ma prawa wykupu, stanowisko moje (stanowisko 1. - nie ma prawa 

wykupu, gdy zapisobiercą zwykłym jest rolnik indywidualny; jest prawo wykupu, gdy 

zapisobiercą zwykłym nie jest rolnik indywidualny); przy stanowisku odmiennym (2, drugim) 

od mojego (1, pierwszego) nie działałby ten wyjątek (z art. 4 ust. 4 pkt 2d), i przysługiwałoby 

prawo wykupu (2), chyba że nabywcą jest osobą bliska zbywcy (2).  

Prawo wykupu przy wykonaniu zapisu zwykłego nieruchomości rolnej lub 

gospodarstwa rolnego na rzecz osoby prawnej przysługuje KOWR-owi (art. 4 ust. 1).  
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12. Przepisy przejściowe  

Do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi 

wieczystej wszczętych przed 30 kwietnia 2016 r., i niezakończonych do dnia 29 kwietnia 2017 

r.  stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu 

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych 

ustaw)71. Jeśli zatem postępowanie o zniesienie współwłasności albo o dział spadku, albo o 

podział majątku wspólnego małżonków obejmujące gospodarstwo rolne lub nieruchomość 

rolną zostało wszczęte przed 30 kwietnia 2016 r. (np. w dniu 8 VIII 2008 r.) i niezakończone 

w dniu 30 kwietnia 2016 r., to do dalszego toku postępowania stosuje się wyłącznie przepisy 

rolne kodeksu cywilnego (art. 213-218 k.c. w zw. z art. 1070 k.c. i art., 46 k.r.op.), a nie stosuje 

się przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego72. 

 

 

13. Uwagi końcowe  

 

W ten sposób przedstawiono podstawowe konstrukcje ustawy o kształtowaniu ustroju 

rolnego. Wprowadzono ostre ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych lub 

gospodarstw rolnych, w wysokim stopniu zamrożono obrót rolny. Może to być podstawą 

wzmożenia obrotu nieformalnego i destabilizacji stosunków własnościowych w rolnictwie, 

uregulowanych ustawą uwłaszczeniową z 27 października 1971 roku. Ustawa obecna daje 

uprawnienia rolnikom indywidualnym, pojęcie to jest ostro dookreślone w ustawie. Zasada jest 

taka, że nieruchomość rolną lub gospodarstwo rolne może nabyć tylko rolnik indywidualny, 

chyba że działa wyjątek określony w ustawie. Osoby prawne, poza nielicznymi wyjątkami, 

zawsze muszą mieć zgodę KOWR-u na nabycie nieruchomości rolnej lub gospodarstwa 

rolnego. Ograniczenia zatem w zakresie obrotu rolnego w przypadku osób prawnych są 

silniejsze niż w wypadku osób fizycznych. Państwo zachowało pośrednią kontrolę nad obrotem 

ziemią rolną w drodze prawa pierwokupu lub wykupu. Można zastanawiać się, czy taka silna 

ingerencja w stosunki własnościowe w rolnictwie jest konieczna. Na pewno cel wprowadzenia 

szczególnych przepisów w obrocie ziemią rolną w postaci ochrony przed jej wykupem przez 

cudzoziemców i wykupem spekulacyjnym jest godny ochrony. Ziemia jest podstawą 

                                                           
71 Zob. przypis 69. 
72 Tak też K. Stefańska, J. Mikołajczyk, jw., s. 259, 260. 
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suwerenności Polski. Ma ona znaczenie strategiczne. Powinna ona także służyć wyżywieniu 

ludności, bezpieczeństwu żywnościowemu państwa. Nie zabezpieczono tego należycie, przez 

zakaz wykupu polskiej ziemi przez cudzoziemców, w drodze traktatów międzynarodowych, co 

było poważnym błędem strony polskiej. Powinno wprowadzić się zakaz sprzedaży ziemi na 

rzecz cudzoziemców.  Nabycie ziemi przez cudzoziemców powinno być wyłączone, poza 

sytuacjami wyjątkowymi, nadzwyczajnymi, w szczególnych okolicznościach zezwoleniami w 

drodze decyzji administracyjnej Ministra Spraw Wewnętrznych. Ustawodawca powinien 

opracować system ochrony ziemi przed wykupem przez cudzoziemców oraz obrotem 

spekulacyjnym, jako lokaty kapitału, natomiast w pozostałym zakresie obrót ten powinien być 

swobodny. Trafnie nie wprowadzono, mimo pierwotnych prób, ograniczeń podziałowych 

gospodarstw rolnych.  Nie ma ograniczeń podziałowych przy przeniesieniu własności 

nieruchomości rolnych (odpowiednika dawnego art. 163 k.c.) ani przy innych sposobach 

nabycia własności takich nieruchomości. Dziwi fakt, że utrzymano je na etapie zniesienia 

współwłasności (art. 213 k.c.), działu spadku (art. 1070 w zw. z art. 213 k.c.), podziału majątku 

wspólnego małżonków (art. 46 k.r.op. w zw. z art. 1035, 1070 i 213 k.c.). Skoro nie ma ich przy 

powstawaniu współwłasności, to dlaczego nagle pojawiają się przy wyjściu z tej 

współwłasności. Jest to zupełnie niezrozumiałe, nielogiczne, działa jako swoista pułapka 

prawna, z której często nabywcy nieruchomości rolnych nie zdają sobie sprawy. Nadto art. 213 

k.c. jest swoistą klauzulą generalną (jeżeli podział gospodarstwa rolnego nie jest sprzeczny z 

zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, nie wiadomo, co to pojęcie oznacza, dowolność ocen 

sądów i biegłych z zakresu rolnictwa). Krytyce tego pojęcia poświęciłem inne opracowanie. 

Ograniczenia podmiotowe w postaci kwalifikacji rolniczych teoretycznych lub  praktycznych 

są m.zd. zbędne. Wiedzę rolniczą trzeba na wszelkie możliwe sposoby upowszechniać, jest to 

istotny czynnik postępu rolniczego, lecz nie powinna to być przesłanką nabycia nieruchomości 

rolnej. Stanowi to bowiem silne ograniczenie zdolności prawnej osób fizycznych i prawnych, 

stymuluje także obrót nieformalny. Trafnie ustawodawca w noweli z 1990 r. wycofał się w 

zasadzie z ograniczeń rolnych.  Powodem wprowadzenia szczególnego obrotu ziemią w PRL 

była perspektywa socjalizacji, uspołecznienia rolnictwa, czemu miały służyć szczególne 

ograniczenie rolne, jako jeden z instrumentów prawnych do przejmowania ziemi od rolników 

indywidualnych, tych instrumentów prawnych i ekonomicznych było bardzo wiele. Ten motyw 

odpadł obecnie (socjalizacji rolnictwa). Jedynym motywem, który może obecnie uzasadniać 

szczególne ograniczenia w obrocie ziemią, jest jej ochrona przed wykupem przez 

cudzoziemców oraz obrotem spekulacyjnym kapitału krajowego i zagranicznego. Trzeba by 

tylko zastanowić się, w jaki sposób to uczynić. Drogi do tego są rozmaite, wskazałem je w 

innym opracowaniu. Jest to za ciasny gorset dla rolników polskich. Ograniczenia rolne w 
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obrocie ziemią z kodeksu cywilnego, w zasadzie zniesione w 1990 r., zostały w 2003 r. 

przywrócone tylnymi drzwiami pod pretekstem gospodarstwa rodzinnego (ustawy o ustroju 

rolnym). Obrót ziemią w obecnej chwili, podobnie jak w PRL, ma w istocie charakter 

administracyjny, a nie cywilnoprawny. Nie jest to też model ekonomiczny. Od 1963 r. do 1990 

r. w obrocie ziemią były ostre ograniczenia (kwalifikacje rolnicze, ograniczenia podziałowe 

gospodarstw rolnych, norma maksymalna zwykła lub uprzywilejowana). Ustawodawca 

obecnie powrócił do poprzednich ograniczeń obrotu ziemią rolną, wprowadzając system 

jeszcze ostrzejszy niż w PRL-u. Rolnictwo powinno być poddane środkom cywilnym i 

ekonomicznym, które są dwoma stronami tego samego medalu (prawną i ekonomiczną). 

Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 50 do 

150 ha. Gospodarstwem rodzinnym m.zd. nie jest gospodarstwo powyżej 150 ha. Przepisy 

ustawy wprowadzające wysoką normę maksymalną 300 ha użytków rolnych, nie spełniają 

konstytucyjnego warunku, że ustrój rolny oparty ma być na gospodarstwie rodzinnym (art. 23), 

którym jest gospodarstwo oparte na osobistej pracy właściciela i członków jego rodziny 

(ewentualnie opartej na doraźnej, sezonowej pracy innych osób). Obecna ustawa pozwala na 

tworzenie gospodarstw dużych do 300 ha użytków rolnych, czyli obszarniczych, co jest 

źródłem konfliktów społecznych i wyzysku pracy. Od proponowanej przeze mnie normy 

maksymalnej 150 ha ustawodawca mógłby dopuścić wyjątki w przypadkach społecznie lub 

gospodarczo uzasadnionych za zgodą sądu albo organu administracji publicznej. 

 

 

14. Odesłanie 

Co do wykładni ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przeze mnie odsyłam do 

obszernego mojego opracowania: M. Niedośpiał, Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, e-

Palestra 2017, poz. 20A, Palestra 2017, z. 13, s. 130-153. 

Co do relacji między prawem spadkowym a ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego por. 

obszernie M. Niedośpiał, Prawo spadkowe a ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, Palestra 

2018 (artykuł przyjęty do druku). 
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15. Krytyczny stan polskiego rolnictwa, przyczyny i sposoby wyjścia z tego (skrót)  

 

(1) Polskie rolnictwo od 30 lat jest w stanie krytycznym. Wszyscy o tym wiedzą. Nie 

trzeba tego bliżej wyjaśniać. Przyczyny tego złego stanu rolnictwa są wieloczynnikowe, jak to 

zazwyczaj bywa w diagnozach (finansowe, ekonomiczne, gospodarcze, demograficzne, 

wiekowe, pokoleniowe, nieopłacalność produkcji rolnej, wadliwe i zmieniające się ciągle 

ustawodawstwo, zmieniająca się polityka rolna, zniszczenie przemysłu, handlu, gospodarki, 

słaba kondycja państwa, brak stabilności państwa, brak stabilności sceny politycznej, ciągle 

zmieniające się i nie mające większości parlamentarnej rządy centralne i w organach samorządu 

terytorialnego, brak długo- i średniookresowej wizji, planu rozwoju rolnictwa, niedostatki w 

planowaniu itd.; przyczyny te są bezpośrednie wprost dotyczące rolnictwa, jak i pośrednie, np. 

zniszczenie przemysłu, stan ogólny państwa). Trzeba znaleźć drogi, sposoby wyjścia z tego 

krytycznego stanu. Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba najpierw postawić diagnozę zbadać 

aktualny stan rolnictwa, ustalić przyczyny tego stanu rzeczy oraz opracować sposoby wyjścia 

z tej ciężkiej sytuacji. Jest to zadanie dla teoretyków (nauki) i praktyków. 

(2) Olbrzymie, przeważające,  milionowe hektary ziemi leżą odłogiem, nie są 

uprawiane rolniczo, prowadzi się na nich ekstensywną, a nie intensywną gospodarkę rolną, 

najczęściej grunty orne zamieniane są na użytki zielone, np. łąki, pastwiska albo bardzo często 

w ogóle się ich nawet nie uprawia, zarastają chwastami, krzewami, drzewami, lasem. Następuje 

degradacja wartości użytkowej ziemi rolnej, traci ona swą wartość użytkową, rolniczą, 

doprowadzenie jej do stanu przydatnego do produkcji rolnej będzie wymagać wielu i 

wieloletnich zabiegów agrotechnicznych, rekultywacyjnych, postępuje jej stepowienie, 

degradacja, całe obszerne połacie zarastają chwastami, krzewami, drzewami, lasami, które 

coraz bardziej przybliżają się do zagród wiejskich, zwierzyna leśna, np. dziki, wilki, żmije, 

węże coraz bardziej przybliżają się do zagród wiejskich i niszczą plony, zbiory. Proces ten 

postępuje z roku na rok. Nie było tego w okresie PRL-u. Ziemia wtedy była uprawiana, 

wykorzystywana rolniczo, użytkowana rolniczo. Opisany stan rzeczy istnieje nawet na 

Podhalu, które od wieków było znane z wykorzystania każdego skrawka ziemi, która była też 

w cenie. Zagraża to bezpieczeństwu żywnościowemu narodu i państwa, które powinno być 

samowystarczalne żywnościowo. Żywność powinno produkować się w kraju, a nie sprowadzać 

jej z zagranicy. Na tym zarabiają obce firmy, państwa, a nie Polska, nie polski rolnik. 

Finansujemy zatem rozwój obcego (zagranicznego), a nie rodzimego rolnictwa (przez zakup 

produktów rolnych za granicą). Te środki, które wydatkujemy na zakup produktów 

żywnościowych za granicą, powinniśmy wydatkować na jej zakup w kraju, od rodzimych 
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producentów rolnych. Sami podcinamy gałąź, na której siedzimy. Są także pewne sytuacje 

kryzysowe i wojny, gdzie możemy być skazani na polskie rolnictwo, a zaniedbań 

kilkudziesięcioletnich nie da się odrobić w kilka, a nawet kilkanaście lat. Powodem 

odłogowania i niewykorzystywania rolniczego ziemi jest nieopłacalność finansowa, 

ekonomiczna produkcji rolnej. Należy rolnictwo poddać działaniu środków cywilnych i 

ekonomicznych i doprowadzić do tego, aby produkcja rolna była opłacalna ekonomicznie, 

finansowo, generowała godziwy zysk pozwalający na reprodukcję rozszerzoną, na zwrot 

wszystkich kosztów produkcji i pracy oraz na inwestycje w rolnictwo. Obecnie nie jest 

spełniony ten wymóg. Nie prowadząc produkcji rolnej, nie możemy też korzystać z pomocy 

finansowej Unii Europejskiej (tracimy miliardy złotych, które moglibyśmy uzyskać plus nadto 

dochody ze sprzedaży produktów rolnych, podwójna strata). 

(3) Olbrzymie połacie ziemi, która była w użytkowaniu Państwowych Gospodarstw 

Rolnych (ok. 20% ogólnego areału) na Ziemiach Zachodnich i Północnych leży odłogiem, PGR 

upadły, budynki mieszkalne i gospodarcze są w stanie ruiny, nie remontowane, sprzęt rolniczy 

(maszyny rolnicze) wysprzedane, cały kapitał ziemi i środków produkcji oraz ludzi 

zaprzepaszczony, wskutek wadliwej polityki państwa. PGR powinny być przekształcone w 

spółki prawa handlowego (np. jednoosobowe spółki Skarbu Państwa) lub na ich miejsce 

powinny powstać nowe, duże gospodarstwa rolne, sprzyjała temu wielkoobszarowa 

powierzchnia PGR-ów albo ziemia powinna być sprzedana okolicznym rolnikom lub rolnikom-

osadnikom z całej Polski (powinna być przeprowadzona wtedy akcja osiedleńcza na tych 

ziemiach). PGR-y przypominają krajobraz po bitwie, ziemia leżąca odłogiem, zniszczone nie 

wykorzystane zabudowania mieszkalne i gospodarcze, wysprzedane maszyny rolnicze, ludność 

popegeerowska żyjąca w skrajnej nędzy, bez środków do utrzymania. Popełniono tu kardynalne 

błędy w okresie transformacji ustrojowej, które teraz trudno będzie usunąć, mleko się rozlało. 

Nikt za to nie został pociągnięty do odpowiedzialności prawnej (karnej, cywilnej, 

odszkodowawczej, administracyjnej, służbowej, porządkowej, konstytucyjnej), moralnej czy 

politycznej. Nikt nie czuje się też za to odpowiedzialny. Należy to rozliczyć prawnie, moralnie 

i politycznie. Struktura obszarowa tych terenów powinna być wykorzystana na tworzenie 

dużych gospodarstw rolnych 50-150-hektarowych. Na tych terenach mogą też być 

przeznaczane ziemie polskiej szlachcie i arystokracji jako rekompensata za utratę ziemi w 

ramach reformy rolnej i pod warunkiem prowadzenia przez nich na nich produkcji rolnej (a nie 

lokaty kapitału). Jest ku temu okazja. Na polskiej ziemi zawsze gospodarzyli chłopi i szlachta. 

Nie ma dobrego gospodarza w Polsce. Ziemie Zachodnie i Północne mają dla nas także 

znaczenie państwowe, strategiczne, są gwarantem suwerenności terytorialnej Polski. 
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(4) W stanie krytycznym jest także skup produktów rolnych (kontraktacja, 

sprzedaż). Nie ma zorganizowanych podmiotów skupujących produkty rolne. Skupują je 

zazwyczaj prywatne osoby, przedsiębiorcy, a nie spółdzielcze, społeczne lub państwowe 

podmioty, wskutek czego rolnicy są przedmiotem olbrzymiego wyzysku przez pośredników w 

skupie produktów rolnych, to oni, a nie rolnicy, dyktują jednostronnie ceny, wykorzystując 

trudną sytuację na rynku rolnym. Trzeba temu postawić kres. Nie było tych problemów ze 

skupem produktów rolnych w PRL-u, gdzie skup był zorganizowany, najczęściej przez gminne 

spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”, nie było prywatnych pośredników, cenę skupu w 

zasadzie ustalało państwo, każdy produkt rolny rolnik mógł z łatwością sprzedać. Po pierwsze, 

obecnie trzeba zorganizować skup produktów rolnych, powinny go prowadzić 

wyspecjalizowane jednostki skupowe, najlepiej o charakterze ogólnopolskim. Ich formą 

prawną mogą być spółdzielnie zajmujące się skupem produktów rolnych, różnego rodzaju 

spółki prawa handlowego lub cywilnego, jednostki państwowe. Powinno wyeliminować się 

wyzysk producentów rolnych przez jednostki skupujące produkty rolne. Obecnie cena tego 

samego produktu rolnego na rynku jest wielokrotnie, często kilkakrotnie, a nawet kilkanaście 

lub kilkadziesiąt razy większa niż ta, którą otrzymuje rolnik w skupie produktów rolnych, np. 

rolnik za 1 kg jabłek otrzymuje u nich 10 gr, a na rynku są one po kilka złotych (od 3 do 6 zł). 

Powinno tu wkroczyć państwo ze stosownym ustawodawstwem rolnym, aby wyeliminować te 

patologie i wyzysk. Spółdzielnie skupujące produkty rolne nie miały otoczki ideologicznej jak 

rolnicze spółdzielnie produkcyjne i PGR-y w PRL-u. Oczywiście także podmioty skupujące 

produkty rolne oraz handlowcy (sklepy) muszą na tym zarobić, mieć godziwy zysk. Ale nie 

może tak być, aby w tym łańcuchu od producenta do konsumenta najbardziej pokrzywdzony 

był rolnik, który otrzymuje śmieszne wynagrodzenie, cenę za produkty rolne, nie zwracającą 

mu nawet kosztów produkcji i pracy, nie mówiąc o godziwym zysku. Głównym beneficjentem 

powinien być w tym łańcuchu producent rolny, rolnik (on ponosi największe koszty). 

Wskazany problem wyzysku w skupie produktów rolnych jest też przejawem ogólnego stanu 

w Polsce, np. w zakresie niskich wynagrodzeń za pracę w przemyśle, administracji, 

pracowników handlu, wpisuje się on zatem w ten zły krajobraz ogólny (dziki kapitalizm). Po 

drugie, powinno umożliwić się pełną sprzedaż produktów rolnych przez producenta, rolnika 

nabywcom, ludności, supermarketom, z wyeliminowaniem ogniw pośrednich (skupujących 

produkty rolne), które to ogniwa pośrednie generują także dodatkowe koszty, powodując 

wzrost bezpośredniej ceny sprzedaży na rynku. W ten sposób (poprzez wyeliminowanie 

pośredników) zmniejszono by także ceny produktów rolnych w handlu, co byłoby korzystne 

także dla społeczeństwa i państwa. Tego wymagają zasady sprawiedliwości społecznej. Po 

trzecie, trzeba opracować stosowne formy prawne zbycia produktów rolnych, w tym umowę 
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kontraktacji i sprzedaży. Trzeba by przeglądnąć przepisy prawne w tym zakresie obowiązujące 

i zaproponować nowe ujęcia, dostosowane do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej, 

dotyczy to także umowy kontraktacji, która została opracowana w 1964 roku, a od tego czasu 

(54 lata) uległo zmianie wiele rzeczy, w tym w systemie prawnym, społeczno-gospodarczym, 

a przepisy te nie uległy żadnej zmianie. Zmiany powinny objąć nie tylko system finansowy, 

ekonomiczny oraz organizacyjny skupu produktów rolnych, lecz także jego sferę prawną. Jest 

tu wiele zagadnień prawnych do rozwiązania i przyjęcia. Kontraktacja i sprzedaż są cywilnymi 

i ekonomicznymi formami skupu produktów rolnych. Obecnie system kontraktacji w praktyce 

jest w kryzysie, w upadku, główną formą skupu produktów rolnych jest sprzedaż. Nie pozwala 

to rolnikowi na planowanie produkcji rolnej, na wiele lat, choćby nawet na rok, bo nie wie, czy 

wyprodukowany produkt rolny w ogóle sprzeda. Cykl produkcyjny trwa często kilka lat (np. 

bydło, trzoda chlewna, sad). Po czwarte, trzeba tak zorganizować prawnie, ekonomicznie, 

finansowo skup produktów rolnych, aby rolnik był pewien, że produkt rolny, po pierwsze, w 

ogóle sprzeda (co obecnie bardzo często nie jest pewne), po drugie, że sprzeda go po godziwej 

cenie (zwracającej mu koszty produkcji i robocizny oraz zapewniającej godziwy zysk), czego 

obecnie w ogóle nie ma, po trzecie, rolnik musi mieć możliwość planowania zbytu produktów 

rolnych na wiele lat, co najmniej dobrych kilka lub kilkanaście lat. Bardzo często mając 

instrumenty planowania, pozwoli mu to na wybór kierunków produkcji rolnej (np. hodowlaną 

czy roślinną, jaki konkretny rodzaj produkcji hodowlanej lub  roślinnej). Z tym wiąże się ryzyko 

inwestycyjne, np. w stworzenie odpowiedniej zabudowy gospodarczej, zakupu określonych 

środków do produkcji rolnej, założenie sadu, zorganizowanie transportu itd. Rolnik musi mieć 

plan gwarantujący zbyt produktów rolnych na wiele lat do przodu. Obecnie to planowanie w 

rolnictwie jest praktycznie niemożliwe. Nie ma żadnej gwarancji zbytu produktów rolnych, a 

jeśli są już zbywane, to po rażąco zaniżonych cenach, nie pozwalających na reprodukcję 

rozszerzoną, nie zwracających kosztów produkcji i robocizny i nie zapewniającej żadnego 

zysku. To sam rolnik dotuje i finansuje produkcję rolną. Państwo od tego się uchyla (wolny 

rynek). Po piąte, skup produktów rolnych musi gwarantować opłacalność produkcji rolnej. Jest 

tego warunek sine qua non (konieczny) produkcji rolnej. Jeśli ona mu się nie będzie opłacała, 

to rolnik nie będzie produkował, nie będzie też miał dochodów potrzebnych na utrzymanie 

rodziny i gospodarstwa rolnego. Po prostu działa tu prosty rachunek ekonomiczny (cena musi 

pokrywać koszt pracy, środków produkcji i zapewniać godziwy zysk umożliwiający 

reprodukcję rozszerzoną, utrzymanie rodziny i prowadzenie gospodarstwa rolnego). Do 

zapewnienia godziwych cen dla rolnika mogą służyć odpowiednie instrumenty finansowe, 

ekonomiczne, prawne, które mogą działać bezpośrednio na etapie sprzedaży produktu rolnego, 

ale także pośrednio we wcześniejszych etapach produkcji (np. dofinansowanie do produkcji 
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rolnej, dotacje, dopłaty). Państwo powinno gwarantować ceny skupu produktów rolnych 

rolnikom, zapewniające opłacalność produkcji rolnej. Obecnie nie ma tej gwarancji ze strony 

państwa (ceny skupu pozostawione są wolnemu rynkowi). 

(5) Usługi na rzecz rolników. Krytyczny jest także stan polskiego rolnictwa, jeśli 

chodzi o wyposażenie w środki techniczne, maszyny rolnicze. Podstawowym środkiem w 

gospodarstwie rolnym jest traktor lub siła pociągowa (koń). Bez tego niemożliwe jest 

prowadzenie produkcji rolnej. Obecnie, nawet na Podhalu, do rzadkości należą konie. Ich 

utrzymanie kosztuje, co przy nieopłacalnej produkcji rolnej, powoduje rezygnację z tej siły 

pociągowej. Z kolei na traktor, mało którego rolnika stać, mają go nieliczni rolnicy. Zakup 

traktora jest zazwyczaj poza możliwościami finansowymi rolnika, zwłaszcza na mniejszych 

gospodarstwach rolnych. Prowadzi to w prostej linii do unieruchomienia całego gospodarstwa 

rolnego, niemożności jego prowadzenia. Traktor lub koń potrzebne są do prac polowych,  

orania, sadzenia, zbierania płodów rolnych, ich zwózki, transportu. Bez tego nie można 

uprawiać ziemi. Nie dziwi zatem fakt, że leży ona odłogiem. Istotne w pracy rolnika są także 

inne maszyny rolnicze (np. kombajny, kosiarki, snopowiązałki, maszyny do wykopu 

ziemniaków, maszyny do młócenia zboża). Traktor jest drogi w zakupie i eksploatacji 

(benzyna, paliwo, ropa, naprawa, części zamienne). Na kombajn mało kogo z rolników stać. 

Jak powiedziano uprzednio, większość ziemi leży odłogiem lub nie jest uprawiana. Jak temu 

zapobiec. Można z tego wyjść przez świadczenie nieodpłatne lub za nie wysoką odpłatnością – 

uzasadnioną rachunkiem ekonomicznym - usług na rzecz rolników, np. sprzętu zboża 

kombajnem (dawniej prace żniwne trwały do 40 dni, dziś za pomocą kombajnu można je 

skończyć w ciągu 1-2 dni), wykonanie prac polowych ciągnikiem wraz ze sprzętem 

towarzyszącym (np. orka, zasiew, sprzęt plonów). Obecnie usługi te świadczą prywatnie osoby 

bogate. Trzeba by w każdej gminie, miejscowości, wsi, stworzyć parki maszynowe wyposażone 

w stosowny sprzęt rolniczy (np. ciągniki, kombajny, snopowiązałki, kosiarki, pługi), które 

świadczyłyby usługi na rzecz rolników. Mogliby też oni wypożyczać taki sprzęt (użyczenie) 

nieodpłatnie lub odpłatnie (najem). Pozwoliłoby to na uruchomienie produkcji rolnej i jej 

prowadzenie. Obecnie z powodu braku traktorów lub koni czy kombajnów ziemia nie jest  

uprawiana, leży odłogiem. Natomiast ceny takich usług prywatnych na rzecz rolników są 

bardzo wysokie, w żaden sposób rachunek ekonomiczny nie uzasadnia na stałe korzystanie z 

takich usług. Odpłatność przekracza wartość zebranych plonów, produkcji. Mogłyby to być 

ośrodki maszynowe państwowe, spółdzielcze lub prowadzone w postaci spółek prawa 

handlowego lub cywilnego czy w rękach indywidualnych. Powinny one być dofinansowywane 

prze państwo i samorządy. Rachunek ekonomiczny dla rolnika korzystającego z takich usług 
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powinien być korzystny, uzasadniający korzystanie z takich usług. W PRL-u takie funkcje 

pełniły państwowe ośrodki maszynowe (POM-) i kółka rolnicze. Miały one jednak wydźwięk 

ideologiczny, polityczny, miały być forpocztą, wstępem do uspołecznienia rolnictwa, a kółka 

rolnicze były traktowane jako przeciwwaga dla Solidarności Rolników Indywidualnych. 

Powinno się opracować system organizacyjny, prawny, ekonomiczno-finansowy tych usług na 

rzecz rolnictwa w kierunku uprzednio podanym. Zmniejszyłoby to istotnie ostre skutki kryzysu 

rolnictwa.  

(6) Wysokie ceny środków do produkcji rolnej. Środki do produkcji rolnej (np. 

sprzęt rolniczy, maszyny rolnicze, nawozy sztuczne, materiał siewny, środki do ochrony roślin, 

np. oprysków, części zamienne do maszyn rolniczych) są bardzo wysokie, nie dostosowane do 

możliwości finansowych rolników. Dlatego oni często ich nie kupują, z powodu braku środków 

pieniężnych. Utrzymują się nożyce cen między cenami produktów przemysłowych, w tym do 

produkcji rolnej oraz cenami skupu produktów rolnych. Są też wysokie nożyce cen między 

cenami skupu produktów rolnych a cenami tych produktów na rynku (w handlu), niekorzystane 

dla rolników. Wszystko to powoduje, że niekorzystny jest rachunek ekonomiczny dla rolników 

i nie jest opłacalna produkcja rolna. W drodze odpowiednich instrumentów prawnych, 

finansowych i ekonomicznych te nierówności i niedogodności dla rolników powinny być 

zlikwidowane. Duża rola w tym państwa i samorządów. 

(7) Nieopłacalność ekonomiczna produkcji rolnej. Produkcja rolna nie jest obecnie 

opłacalna, nie jest uzasadniona rachunkiem ekonomicznym, przynosi zazwyczaj straty, brak 

zysków. Zjawisko to jest wieloczynnikowe, np. niskie ceny skupu produktów rolnych, 

trudności w ogóle ze zbytem wytworzonych produktów rolnych, brak systemu kontraktacji, 

nożyce cen między cenami skupu produktów rolnych a cenami artykułów przemysłowych oraz 

nożyce cen między cenami skupu produktów rolnych a ich cenami na rynku w sprzedaży w 

handlu, wysokie ceny środków do produkcji rolnej, brak łatwo dostępnych kredytów 

bankowych, zwłaszcza na dogodnych dla rolników warunkach kredytowych, np. 

niskooprocentowanych, długoterminowych, z długimi okresami karencji w spłacie, w ogóle 

trudno uzyskać kredyt, a jeśli się go uzyska to banki są kolejnym ogniwem po skupujących 

produkty rolne, które drenują kieszeń rolników, są dla nich źródłem zysków, a dla rolników 

strat, banki w większości są w rękach prywatnych i obcych, nie są zainteresowane we 

wspomaganiu rolnictwa, lecz w jego drenażu ekonomicznym, finansowym, brak możliwości 

zatrudnienia poza rolnictwem przez rolników, zwłaszcza małych gospodarstw rolnych, w PRL-

u było powszechne zatrudnienie i rolnicy z pracy poza rolnictwem czerpali środki finansowe 

na utrzymanie rodziny i prowadzenie gospodarstwa rolnego, obecnie to źródło wyschło, brak 
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pracy poza rolnictwem, wielomilionowe bezrobocie, ukryta siła robocza na wsi, niskie 

wynagrodzenia za pracę poza rolnictwem i w rolnictwie, obciążenia podatkowe, np. podatkiem 

rolnym, od nieruchomości, VAT, dochodowym, od spadków i darowizn, wysokie stawki 

ubezpieczeń w rolnictwie (prywatni, często obcy ubezpieczyciele), rolnicy zazwyczaj nie 

ubezpieczają się, bo nie mają na to środków pieniężnych, częste klęski żywiołowe, zwłaszcza 

w ciągu ostatnich 30 lat, degradacja środowiska naturalnego, anomalie pogodowe, zatarcie 

granic między porami roku, susze, ulewy, powodzie, brak opadów, brak normalnych zim, i 

ponoszone z tego tytułu straty, szkody, nie rekompensowane zazwyczaj z powodu 

nieubezpieczenia. Rolnik sam finansuje rolnictwo i sam do niego dopłaca. Brak zwrotu 

zainwestowanych środków w produkcję rolną. Dochody z rolnictwa są wielokrotnie niższe niż 

koszty produkcji rolnej (praca, środki produkcji, brak godziwego zysku, brak w ogóle zysku, 

ujemny rachunek ekonomiczny). Przed państwem, samorządami leży wyeliminowanie tych 

wskazanych uprzednio tylko przykładowo czynników ujemnego rachunku ekonomicznego w 

drodze odpowiednich środków prawnych, finansowych, ekonomicznych, organizacyjnych, tak 

aby produkcja rolna była opłacalna. Dopóki to nie nastąpi, dopóty będzie trwać obecna trudna 

sytuacja w rolnictwie. Nie ma potrzeby przytaczania poszczególnych instrumentów 

finansowych, ekonomicznych i prawnych dla zapewnienia dodatniego rachunku 

ekonomicznego. Trzeba zwiększyć ceny skupu produktów rolnych, wyeliminować 

pośredników wyzyskujących rolników, zorganizować system skupu produktów rolnych i 

kontraktacji, znieść wspomniane podwójne nożyce cen, wprowadzić dogodne, korzystne dla 

rolników kredyty bankowe, niskooprocentowane, długoterminowe, z długimi okresami spłaty, 

dostosowane do zmiennych pogodowo, atmosferycznie i przyrodniczo, rolniczo warunków 

produkcji rolnej, wprowadzić powszechne ubezpieczenia rolne na zasadach korzystnych dla 

rolników (dopłat państwa do tych ubezpieczeń), niskie składki ubezpieczeniowe, poważnie 

złagodzić politykę podatkową wobec rolnictwa, które często jest deficytowe, niedochodowe, 

wprowadzić różnorodne instrumenty finansowe i ekonomiczne pomocy dla rolnictwa przez 

państwo, samorządy, Unię Europejską, zrównać pomoc finansową Unii Europejskiej dla 

polskich rolników z pomocą finansową, z jakie korzystają rolnicy w Europie Zachodniej, 

dotychczas jesteśmy dyskryminowani przez UE, np. niższe niż na Zachodzie Europy dopłaty 

pieniężne, produkcja rolna powinna być dotowana, dofinansowywana, a nie rzucona na wolny 

rynek itd. itp. Słowem rolnictwo powinno być poddane środkom cywilnym i ekonomicznym, 

które są dwoma stronami tego samego medalu: prawnym i ekonomicznym. Instrumenty 

administracyjnoprawne powinny być w zasadzie wyeliminowane z rolnictwa. Powinno przyjąć 

się cywilny i ekonomiczny model rolnictwa, agrarystyki. Jednym z głównych powodów 

trudności w rolnictwie w okresie PRL-u był administracyjnoprawny i nieekonomiczny 
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charakter polskiego rolnictwa, agrarystyki, nieraz wprost nawet karnoprawny (np. dostawy 

obowiązkowe). Postulowałem już w latach 1974-1982, w tym jako tezę mojej rozprawy 

doktorskiej w 1982 r. poddanie rolnictwa środkom cywilnym i ekonomicznym, przyjęcie 

cywilnego i ekonomicznego modelu rolnictwa, agrarystyki, co wówczas uznano za wystąpienie 

antysocjalistyczne i szaleństwo (np. A. Lichorowicz, S. Wójcik). To samo zresztą dotyczyło 

całej gospodarki (przemysłu, handlu, rzemiosła), a nie tylko rolnictwa. Ustawodawca i państwo 

ten głos proroczy zlekceważyło i zapłaciło za to wysoką cenę, upadek systemu gospodarczego, 

bankructwo państwa, niewypłacalność państwa, niemożność zaspokojenia podstawowych 

potrzeb ludności, upadek komunizmu, kierowano się fałszywymi naukami. Chińczycy z tej 

lekcji wyciągnęli stosowne wnioski prawne, dokonując reform ekonomicznych i finansowych 

o charakterze cywilnym i ekonomicznym, w rolnictwie zaczęli to czynić już pod koniec lat 70. 

XX wieku i dziś są główną, po USA, potęgą gospodarczą świata. Bóg kładzie znaki na czołach 

proroków, kto ich nie odczytuje, ten ginie. Upadł komunizm, wskutek fałszywych nauk 

ekonomicznych, społecznych, politycznych i moralnych. Niemniej w Polsce począwszy od lat 

90. nie zastosowano właściwych środków prawnych, ekonomicznych, finansowych i w krótkim 

okresie czasu doprowadzono rolnictwo, gospodarkę i społeczeństwo do jeszcze gorszego stanu 

ekonomicznego niż za PRL-u. Nie omawiam tego tutaj. Ekonomia, finanse, prawo mają pewne 

zasady, prawa, których nie można lekceważyć, gwałcić, bo odbija się to ostro na gospodarce, 

rolnictwie, społeczeństwie, państwie, moralności. Kto gwałci te prawa ekonomii, finansów, 

prawa, ten ponosi negatywne ostre tego skutki prawne, ekonomiczne, finansowe, państwa, 

systemy społeczno-polityczne, moralne, gospodarka, rolnictwo upadają. Zasada rachunku 

ekonomicznego należy do podstawowych praw ekonomii i finansów oraz prawa cywilnego. 

Wydatki nie mogą przekraczać dochodów. Wynagrodzenia, ceny powinny pokrywać koszty 

produkcji (rzeczowe i pracy) oraz dawać godziwy zysk, który pozwala na reprodukcję 

rozszerzoną, inwestycje, zaspokojenie potrzeb rodziny. Kto nie trzyma się rachunku 

ekonomicznego, ten nigdzie nie dojdzie, prowadzi to do kryzysu i strat, szkód. Natomiast w 

polskim rolnictwie obecnie nie jest zachowany rachunek ekonomiczny w rolnictwie, stąd jest 

ono w sytuacji permanentnego kryzysu od kilkudziesięciu lat. Praw ekonomii, finansów i 

prawa, w tym cywilnego nie da się bezkarnie gwałcić, naruszać. Sprecyzowanie katalogu 

środków prawnych, w tym przede wszystkim cywilnych, finansowych i ekonomicznych należy 

do kompetentnych prawników, ekonomistów i finansistów. Powinny być one ze sobą 

zsynchronizowane, wzajemnie korelatywnie powiązane. Prawnicy agraryści zazwyczaj nie są 

cywilistami (a szkoda), profesor prawa rolnego nie zdałby egzaminu studenckiego z prawa 

cywilnego, a co mówić o wysokim szczeblu operacyjnym, na którym powinien działać, nie 

znają też prawa administracyjnego. Nie znają agraryści także ekonomii i finansów (teoretycznie 
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i praktycznie). Prawo rolne jest interdyscyplinarną dziedziną prawa, która posługuje się 

metodami prawa cywilnego, administracyjnego, rzadko karnego. Agraryści muszą znać całe 

prawo, w tym  przede wszystkim cywilne, a także administracyjne oraz ekonomię i finanse. 

Tymczasem wiedza ich z tego zakresu jest znikoma, jeśli w ogóle jest. Nie jest to szczebel 

operacyjny, na którym mogliby działać, tworzyć koncepcje, konstrukcje teoretyczne i 

praktyczne. Tworzą wydumane, nierealne, nieżyciowe konstrukcje prawne z powodu braku 

wiedzy prawniczej, ekonomicznej i finansowej. Agraryści powinni równolegle prowadzić 

zajęcia dydaktyczne z prawa cywilnego i administracyjnego oraz ekonomii i finansów  i 

praktycznie wykonywać zawody prawnicze, np. notariusza, adwokata, sędziego, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego, ekonomisty, finansisty, agenta ubezpieczeniowego, a nie 

tworzyć konstrukcje teoretyczne oderwane od praktyki, od życia, nie mają kontaktu także z 

rolnictwem, rolnikami, pozamykali się w swoich gabinetach naukowych, niech wyjdą do 

rolników, zobaczą problemy w praktyce, a nie wyczytane z książek czy ze słyszenia. Zamykają 

się w ciasnym formalizmie prawnym, formułkach, regułkach, wiedzą tyle, co wyczytają z tekstu 

ustawy, poza tym ich wiedza się kończy. Polska powinna maksymalnie, w całości wykorzystać 

środki finansowe, ekonomiczne z Unii Europejskiej i ubiegać się o dalszą pomoc. Rolnictwo 

niesłusznie, podobnie jak gospodarka, zostało rzucone na pastwę wolnego rynku, gdzie 

niewidzialna ręka wolnego rynku ma być panaceum, środkiem leczniczym na wszystko. 

Rolnictwo jest ważną gałęzią gospodarki narodowej. Zaspokaja ono niezbędne, elementarne, 

podstawowe potrzeby ludności i każdego człowieka, bez pożywienia nie można żyć, umiera 

się. Rolnictwo musi być dofinansowywane na różne sposoby. Korzystać z pomocy państwa, 

samorządów, Unii Europejskiej. 

(8) Rolnictwo, przemysł, handel, rzemiosło to naczynia połączone (powiązane). 

Rolnictwo jest częścią gospodarki narodowej obok przemysłu, handlu, rzemiosła. Są to 

naczynia powiązane, wzajemnie na siebie oddziałujące, wpływające. Mechanizmy tego 

powiązania trzeba znać obustronnie (zarówno ze strony rolnictwa, jak i spoza rolnictwa). Stan 

rolnictwa zależy od stanu całej gospodarki (przemysłu), handlu, rzemiosła, usług. Obecny stan 

krytyczny rolnictwa ma także odzwierciedlenie w złym stanie gospodarki. Sfera pozarolna nie 

jest tu przedmiotem analizy prawnej. W zakresie gospodarki, handlu, rzemiosła, podobnie jak 

rolnictwa w ciągu ostatnich 30 lat popełniono szereg kardynalnych błędów, które spowodowały 

i powodują szereg ujemnych skutków gospodarczych, społecznych, finansowych, prawnych. 

Nie sposób  tego tu omawiać. Jest to temat na odrębne opracowania monograficzne. W latach 

90. XX wieku przystąpiono do transformacji ustrojowej oraz społeczno-gospodarczej bez 

należytego przygotowania naukowego i praktycznego, co spowodowało szereg ujemnych 
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drastycznych skutków społecznych, gospodarczych, prawnych, upadku polskiego przemysłu, 

rolnictwa, handlu, rzemiosła, wielomilionowe bezrobocie, nędzę i ubóstwo, garstka bogatych i 

całe masy w ubóstwie lub nędzy. Zapłaciliśmy za to wysoką cenę. Pewne błędy da się naprawić, 

a pewnych już nie można. Sprywatyzowano cały przemysł, główny handel, pozbawiono 

własności przedsiębiorstw i zakładów Polaków, dano to w obce ręce lub  czerwonej burżuazji, 

rozgrabiono majątek narodowy w sposób niespotykany w 1000-letnich dziejach Polski ze 

szkodą dla narodu i państwa. Mało co mamy w polskich rękach. Obce przedsiębiorstwa, huty, 

stocznie, kopalnie, zakłady pracy, banki, zakłady ubezpieczeń, obce supermarkety, które 

zdominowały handel i zlikwidowały polski handel, chce się teraz wysprzedać także polską 

ziemię, ostatni bastion polskości, zostaliśmy bez kapitału. Gdy stracimy także ziemię, to 

stracimy suwerenność. Zakłady można odbudować. Ziemi jednak nie można odzyskać. Traci 

się ją bezpowrotnie. W okresie PRL-u było powszechne zatrudnienie, a rolnicy finansowali 

prowadzenie gospodarstw rolnych także z pracy poza rolnictwem. Obecnie to źródło wyschło. 

Jest oczywiste, że jeśli polepszy się stan ogólny gospodarki i państwa, to polepszy się także 

stan rolnictwa. Jest ono zaopatrywane w szereg środków przez pozostałe działy gospodarki 

narodowej, przemysł, rzemiosło, handel, np. środki do produkcji rolnej, np. maszyny rolnicze, 

traktory, nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, materiały budowlane itd. 

Od tej negatywnej diagnozy całej gospodarki (przemysłu, handlu, rzemiosła, rolnictwa) 

nie lepsza jest diagnoza społeczna i polityczna państwa. Od 1989 roku w Polsce nie ma 

stabilnych rządów centralnych i w terenie. Partyjki zmieniają się, układy polityczne są 

tymczasowe, chimeryczne, zwiewne, ulotne, nie można rządzić państwem, a scena polityczna 

zmienia się po każdych wyborach parlamentarnych i samorządowych, brak stabilnej większości 

parlamentarnej i w samorządach. Brak wykształconych elitarnych, wyrobionych społecznie, 

narodowo, moralnie elit rządzących i elity intelektualnej, jak np. było to w okresie II RP. 

Upadek standardów prawnych, moralnych, politycznych. Partie wzajemnie się kłócące, 

niezdolne do rządzenia, słowem XVIII-wieczna anarchia, Polska nie-rządem stoi. Trzeba tak 

zorganizować życie polityczne, społeczne, prawne, moralne, aby państwo było stabilne, silne, 

zdolne do rządzenia, kierowania państwem w długiej perspektywie czasowej, długoletniej, z 

perspektywą nie tylko na parę lat, ale także średnio- i długoterminową, np. na lat 20, 50, 100. 

Brak takich wizji prawnych, społecznych, ekonomicznych, politycznych, żyjemy dniem 

codziennym, nie mamy perspektywy czasowej na przyszłość tę bliską, średnią i długookresową. 

Co jedna ekipa rządzącą zrobi, to druga to obala, i tak z powrotem. Tak nigdzie nie dojdziemy, 

niczego nie zbudujemy. System polityczny, prawny, społeczny musi być stabilny, 

przewidywalny, a nie zmienny od wyborów do wyborów. Bo w końcu nie będzie co wybierać. 
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PRL nie wykształciła elit intelektualnych, były one dobierane według klucza partyjnego,0 

ideologicznego, a nie moralnego i kompetencyjnego. Ta „elita” komunistyczna wykształciła i 

kształci w dalszym ciągu następne takie elity. Nie dokonano rozliczenia z PRL-em. Nie 

przeprowadzono lustracji, np. elit intelektualnych, nauczycieli akademickich, szkół średnich i 

podstawowych, wymiaru sprawiedliwości, administracji. Wciąż tam dominuje element PRL-

owski, i to na czołowych stanowiskach w gospodarce, administracji, nauce, szkolnictwie, 

wymiarze sprawiedliwości. Czas przeprowadzić to dzieło. Kwestie te życia społecznego, 

politycznego, gospodarki nie są przedmiotem niniejszej analizy. Zwrócono tylko uwagę na 

wzajemne połączenia tych różnych gałęzi przemysłu, handlu, rzemiosła, rolnictwa, prawa, 

administracji, życia społecznego i politycznego. 

(9) Przemysł rolno-przetwórczy. Trzeba odbudować polski przemysł przetwórczy, 

rolno-spożywczy, zniszczony w ciągu ostatnich 30 lat. Szereg zakładów tego typu uległo w tym 

czasie likwidacji. Zakłady przetwórcze są w przeważającej mierze w obcych rękach. Nie 

chronią polskich interesów narodowych oraz polskich rolników i konsumentów. Zniszczony 

przemysł rolno-przetwórczy trzeba odbudować. Każdy produkt rolny powinien być spożyty w 

postaci bezpośredniej lub przetworzonej na różnego rodzaju przetwory rolne. Szereg 

produktów rolnych nie jest skupowanych i nie jest potem przetwarzanych (marnotrawstwo). 

Nadwyżki produkcji rolnej w postaci bezpośredniej lub przetworzonej powinny być 

eksportowane za granicę, przynosząc dodatkowe dochody producentom rolnym i przetwórcom 

oraz narodowi. Polska żywność jest zdrowa, ekologiczna. Nie jest skażona chemicznie, jak 

produkty rolne i ziemia na Zachodzie. Jest też poszukiwana na rynkach zagranicznych. Jest to 

niewykorzystany potencjał rolny i przetwórczy, który trzeba spożytkować, wykorzystać. 

(10) Odbudowa polskich banków, ubezpieczeń i polskiego sektora finansowego. W 

wyniku szkodliwej polityki finansowej i prywatyzacyjnej prawie cały sektor finansowy i 

bankowy oraz ubezpieczeń znalazł się w rękach obcych, niepolskich. Jest to sprzeczne z 

polskim interesem narodowym i polską racją stanu oraz żywotnymi interesami narodowymi. 

Dopiero ostatnio podjęto pierwsze próby odbudowy polskiego sektora bankowego i 

finansowego, co powinno być kontynuowane, aż do prawie pełnej repolonizacji tego sektora. 

Banki powinny być także w ręku państwa. Obecnie polityka sektora finansowego i bankowego 

oraz ubezpieczeń obliczona jest na zysk, drenaż kieszeni Polaków i niekorzystna jest dla 

ludności i producentów ich polityka finansowa, w tym kredytowa. Kredyty często nie są 

udzielane, a gdy są udzielane to w sposób korzystny dla banków. Oprocentowanie kredytów 

jest wysokie, kredyt jest drogi, jest drenażem kieszeni producentów i ludności, kredyty często 

nie są długoterminowe, krótkie są okresy ich karencji. Wymaga się szeregu zabezpieczeń 
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finansowych i rzeczowych kredytów, np. hipotecznych, a najmniejsze opóźnienia powodują ich 

ściągalność oraz egzekucję. Sektor finansowy, w tym bankowy i ubezpieczeń powinien 

sprzyjać kredytobiorcom. W braku kapitału polskiego jest on istotnym czynnikiem w rozwoju 

produkcji, w tym rolnej. Powinno wyeliminować się wyzysk przez sektor finansowy, w tym 

bankowy i ubezpieczeń producentów i ludności. Kredyty są wysoko oprocentowane, zaś 

wkłady oszczędnościowe w bankach są bardzo nisko oprocentowane, wielokrotnie niżej niż 

pożyczki, kredyty, często mają symboliczną, śmieszną wartość. Składki ubezpieczeniowe są 

wysokie, a wypłacane odszkodowania niskie. Następuje olbrzymi transfer środków 

finansowych i pieniężnych za granicę. Sektor ten wysysa żywotne soki polskie, transferując je 

za granicę. Nie są one inwestowane w Polsce. Banki, ubezpieczenia, supermarkety, obce 

przedsiębiorstwa i zakłady wysysają żywotne soki polskie, transferując je za granicę. Jest to 

neokolonializm ekonomiczny i polityczny. Państwo w drodze środków prawnych, 

ekonomicznych i finansowych powinno zmienić strukturę tego sektora finansowego na korzyść 

Polaków i wykluczyć wyzysk ekonomiczny, finansowy Polaków. Uwagi te dotyczą także 

różnego rodzaju papierów wartościowych, giełd, gdzie potężne korporacje i centra zagraniczne 

bez wyjścia z domu mogą dokonywać wielomiliardowych transakcji finansowych z 

zagranicznych ośrodków finansowych. Państwo musi przejąć pełną kontrolę nad rynkiem 

finansowym i chronić polskie interesy. Banki, ubezpieczenia, papiery wartościowe to 

krwioobieg każdej gospodarki. Można wywoływać różnego rodzaju zaburzenia na rynku 

gospodarczym, finansowym, a także na arenie politycznej i wojskowej w drodze odpowiednich 

środków finansowych, spekulacji. Tak wadliwej struktury tego działu nie notują obce państwa.  

(11) Produkcja rolna roślinna i hodowlana spadła. Zmniejszyło się pogłowie bydła i 

trzody chlewnej. Grunty rolne nie są nawożone, brak środków na zakup nawozów sztucznych, 

które są drogie. Grunty jałowieją, tracą wartość użytkową. Brak środków na zakup środków 

ochrony roślin.  

(12). Młodzi nie chcą pozostawać na wsi, bo nieopłacalna jest produkcja rolna, 

wyjeżdżają za granicę lub do miasta albo z pracy poza rolnictwem czerpią dochody. 

(13) Brak dostatecznego zabezpieczenia na starość (emerytury i renty) – brak emerytur 

i ren rolniczych, a gdy są, to niskie, nie pozwalające na godne życie. Często pobierane 

emerytury i renty są jedynym źródłem utrzymania rodziny rolniczej. Trzeba zmienić ten 

niekorzystny stan rzeczy.  

(14) Ubezpieczenia rolne są dobrowolne, składki na nie wysokie, a wypłacane 

odszkodowania nie pokrywają w pełni szkód, rolników nie jest stać na ubezpieczenie. Trzeba 
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wprowadzić powszechne ubezpieczenia rolne, obniżyć składki, dofinansować ubezpieczenia. 

W czasie częstych w ostatnich czasach klęsk żywiołowych (np. suszy, nieurodzaju, powodzi, 

nadmiernych opadów) powstaje szereg szkód rolnych, które nie są naprawiane, a rolnicy 

popadają w dramatyczną sytuację majątkową. Ubezpieczenia bardzo często są w rękach obcego 

kapitału. Trzeba to spolonizować. 

(15) Rolnicy czerpią dochody z innych źródeł niż rolnictwo, w tym z pracy w 

przemyśle, administracji, handlu, usługach, rzemiośle, emerytur i rent lub wyjeżdżają na stałe 

lub okresowo za granicę (wiele milionów Polaków). W PRL-u rolnicy bardzo często pracowali 

poza rolnictwem, z czego czerpali środki na prowadzenie gospodarstw rolnych i domowych. 

Zdecydowana większość zakładów uległa zniszczeniu lub przejęciu przez obcy kapitał. 

Obecnie to źródło w zasadzie wyschło. Trzeba zmienić ten stan rzeczy. 

(16) Brak środków finansowych na kształcenie dzieci w szkołach średnich i wyższych. 

A jeśli się je kształci, to stanowi to poważne obciążenie dla rodziny rolniczej, np. płatne studia 

zaoczne, niska pomoc socjalna państwa dla uczniów i studentów.  

(17) Zmniejszenie się dzietności rodzin. Ujemny przyrost naturalny. Brak środków na 

utrzymanie rodziny. Brak dostatecznej pomocy ze strony państwa w utrzymaniu i wychowaniu 

dzieci. Trzeba ten stan rzeczy zmienić. Zagraża to bezpieczeństwu państwa i grozi katastrofę 

demograficzną i znacznym zmniejszeniem  liczby ludności. Nie ma kto pracować na emerytury 

i renty dla starych. 

(18) Dekapitalizacja majątku trwałego, budynki mieszkalne i gospodarcze niszczeją, 

nie ma środków na ich budowę i remonty. Zastój budowlany. 

(19) Brak środków na inwestycje w rolnictwie (na produkcję rolną, na zakup maszyn 

rolniczych, na dofinansowanie do produkcji rolnej, na budowę domów i zabudowań 

gospodarczych itd.). 

(20) Handel w przeważającej mierze jest w obcych rękach, np. supermarketów, które 

niszczą polski handel, drobnych handlowców. Prowadzą oni „kreatywną” księgowość 

rachunkową, nie wykazującą dochodów, bardzo często nie płacą podatków, a zyski transferują 

za granicę, drenując kieszeń Polaków. Na tym zarabia zagranica, a nie Polska. 

(21) Gospodarstwem rolnym uzasadnionym  ekonomicznie jest gospodarstwo o 

obszarze od 50 do 150 ha. Nie należy jednak likwidować małych gospodarstw rolnych. 

Powinny one funkcjonować równolegle. Obecna norma maksymalna 300 ha (w ustawie z 11 

IV 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) jest za wysoka. Nie jest to gospodarstwo rodzinne. 
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Nim jest gospodarstwo oparte o osobistą pracę rodziny rolniczej ewentualnie także doraźną, 

sezonową, okresową pracę innych osób (najemną). Przepis ten jest sprzeczny z konstytucją (jej 

artykułem 23). 

(22) Należy znieść wymóg kwalifikacji rolnych teoretycznych i praktycznych przy 

nabywaniu nieruchomości rolnych. Jest to ostre ograniczenie zdolności prawnej osób 

fizycznych, które nie mogą być podmiotem prawa własności nieruchomości rolnych. Jest to też 

sprzeczne z konstytucją. Należy jednak promować szkolnictwo rolnicze wszystkich stopni, 

propagować wiedzę rolniczą na wszelkie możliwe sposoby, przez prasę, książki, radio, 

telewizję, Internet, szkolenia i kursy rolnicze, doradztwo rolnicze, bo jest to istotny czynnik 

postępu w rolnictwie. Praca w rolnictwie, zwłaszcza w mniejszych gospodarstwach rolnych nie 

jest samodzielnym źródłem utrzymania, nie pozwala na utrzymanie rodziny, dlatego m.in. z 

tego powodu dzieci nie wybierają szkół rolniczych tylko inne zawody, które dadzą im i ich 

rodzinom w przyszłości utrzymanie. Nadto dzieci przez wieloletnią pracę w rolnictwie 

nabywają samodzielnej umiejętności prowadzenia produkcji rolnej, gospodarstwa rolnego. 

Wymóg kwalifikacji prowadzi do nieformalnego obrotu ziemią i destabilizacji stanów 

prawnych unormowanych przez ustawę z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności 

gospodarstw rolnych. Zostały one słusznie zniesione w 1990 r. i bezpodstawnie przywrócone 

tylnymi drzwiami przez ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 r., podobnie 

jak inne ograniczenia rolne. 

(23) Nie należy wprowadzać ograniczeń podziałowych gospodarstw rolnych. 

Obecnie one w zasadzie nie istnieją. Są one tylko w dziale spadku, zniesieniu współwłasności 

oraz podziale majątku wspólnego małżonków obejmującego gospodarstwo rolne (art. 213, 

1070 k.c., art. 46 k.r.op.). Także te ograniczenia powinny być zniesione. Skoro nie ma ich na 

etapie powstawania współwłasności, to nie powinno ich być także na etapie wychodzenia ze 

współwłasności. Nadto łatwo to obejść w drodze umów przeniesienia udziałów we 

współwłasności nieruchomości rolnej w drodze darowizny lub sprzedaży. Nadto ograniczenia 

te obowiązują tylko przy sądowym trybie zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału 

majątku wspólnego małżonków, a nie umownym, łatwo zatem je obejść, i nie mają też racji 

bytu. Przerabialiśmy w latach 1963-1990 różne ograniczenia podziału gospodarstw rolnych 

(obszarowe, ekonomiczne, obszarowo-ekonomiczne). Wszystkie one nie zdały egzaminu, były 

masowo obchodzone w drodze nieformalnego obrotu ziemią i powodowało to destabilizację 

stanów własnościowych unormowanych przez ustawę z 26 października 1971 r. o 

uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (uwłaszczeniu rolników), nie sprzyjało też 

inwestycjom w rolnictwie i w produkcję rolną (niepewny i nieuregulowany stan prawny). 
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Dawne kryteria podziałowe zostały obecnie zastąpione klauzulą generalną „podział 

gospodarstwa rolnego sprzeczny z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej” (art. 213, 1070 

k.c., art. 46 k.r.op.), która nie wiadomo, co oznacza, i nie spełnia wymogu demokratycznego 

państwa prawa. Jest też sprzeczna z konstytucją. Przepisy te powinny być uchylone. 

(24) Skutkiem tych opisanych ujemnych skutków ekonomicznych, gospodarczych, 

finansowych, społecznych, prawnych jest nędza i ubóstwo na wsi, trudna sytuacja bytowa 

ludności wiejskiej. Trzeba to zlikwidować. 

(25) Wnioski: rolnictwo należy poddać środkom cywilnym i ekonomicznym, co na 

obszarze obrotu nieruchomościami rolnymi oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń w obrocie 

nieruchomościami rolnymi (kwalifikacji rolniczych teoretycznych lub praktycznych, podziału 

gospodarstw rolnych, nie powinny być tworzone gospodarstwa rolne powyżej 150 ha). 

Gospodarstwem rolnym uzasadnionym ekonomicznie jest gospodarstwo o obszarze od 50 

do 150 ha nieruchomości rolnych. I tą konkluzją kończę te wywody. 
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1999, Studio „Sto”, ss. 114 (tekst k.r.op. s. 1-44, skorowidz s.45-114). 

8. Niedośpiał Michał, Testament w polskim prawie cywilnym – zagadnienia ogólne, 

wydanie 2, Bielsko-Biała 1999, Studio „Sto”, ss. 160. 
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9. Niedośpiał Michał, Wzory testamentów z komentarzem, wydanie 3 uzupełnione i 

zaktualizowane, Bielsko-Biała 2000, Studio „Sto”, ss. 261, skorowidz rzeczowy i 

artykułowy. 

10. Niedośpiał Michał, Swoboda czynności prawnych, wydanie 1, Bielsko-Biała 2002, 

Studio „Sto”, ss. X+100, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

11. Niedośpiał Michał, Swoboda testowania, wydanie 1, Bielsko-Biała 2002, Studio „Sto”, 

ss. X+203, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

12. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne, wydanie 1, Bielsko-Biała 2002, Studio „Sto”, ss. XII+231 (bibliografia łączna 

do książek z punktów 10-12), skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

13. Niedośpiał Michał, Swoboda czynności prawnych, wydanie 2, Bielsko-Biała 2003, 

Studio „Sto”, ss. X+100, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

14. Niedośpiał Michał, Swoboda testowania, wydanie 2, Bielsko-Biała 2003, Studio „Sto”, 

ss. X+203, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

15. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne, wydanie 2, Bielsko-Biała 2003, Studio „Sto”, ss. XII+231 (bibliografia łączna 

do książek z punktów 13-15), skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

16. Niedośpiał Michał, Swoboda czynności prawnych, wydanie 3, Bielsko-Biała 2004, 

Wydawnictwo „Sto”, ss. X+100, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

17. Niedośpiał Michał, Swoboda testowania, wydanie 3, Bielsko-Biała 2004, 

Wydawnictwo „Sto”, ss. X+203, skorowidz rzeczowy, skorowidz autorów. 

18. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne, wydanie 3, Bielsko-Biała 2004, Wydawnictwo „Sto”, ss. XII+231 

(bibliografia łączna do książek z punktów 16-18), skorowidz rzeczowy, skorowidz 

autorów. 

19. Niedośpiał Michał, Testament allograficzny (administracyjny), Bielsko-Biała 2004, 

Wydawnictwo „Sto”, ss. 572 (bibliografia pracy oraz bibliografia prac naukowych 

Michała Niedośpiała). 

20. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne, wydanie 4 uzupełnione, Bydgoszcz 2011, Oficyna Wydawnicza „Branta”, ss. 

249 (bibliografia, bibliografia prac naukowych Michała Niedośpiała), skorowidz 

rzeczowy, skorowidz autorów. 

21. Niedośpiał Michał, Swoboda umów – synteza, Warszawa 2012, Wydawnictwo „Erida”, 

ss. 122, nota biograficzna Michała Niedośpiała. 



374 
 

22. Niedośpiał Michał, Prawo własności. Aspekty prawne – etyczne (moralne) – społeczne 

– filozoficzne – ekonomiczno-finansowe, Warszawa 2013, Wydawnictwo „Erida”, ss. 

256, bibliografia prac naukowych Michała Niedośpiała, nota biograficzna Michała 

Niedośpiała, nota biograficzna Bogusława Wacławika. Część 1 – Aspekty prawne – 

etyczne (moralne) – społeczne – filozoficzne w opracowaniu Michała Niedośpiała. 

Część II – Aspekty ekonomiczno-finansowe w opracowaniu Bogusława Wacławika. 

23. Niedośpiał Michał, Pojęcie umowy nazwanej, mieszanej i nienazwanej oraz 

systematyka i związek umów. Słowa Boga, Warszawa 2014, Wydawnictwo „Erida”, ss. 

261, bibliografia pracy, bibliografia prac naukowych Michała Niedośpiała, nota 

biograficzna Michała Niedośpiała. 

24. Niedośpiał Michał, Seks a moralność i prawo, Kraków 2019, Repozytorium Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteka Cyfrowa BJ, wydanie elektroniczne (cyfrowe) i wydruk 

papierowy książki w RBJ, ss. 618, bibliografia 5348 prac z zakresu seksualności oraz 

jej aspektów moralnych i prawnych. 

25. Niedośpiał Michał, Testament jako dokument prawny (zagadnienia dowodowe i 

procesowe testamentu), Kraków 2019, Repozytorium Biblioteki Jagiellońskiej, 

Biblioteka Cyfrowa BJ, wydanie elektroniczne (cyfrowe) i wydruk papierowy książki 

w RBJ, ss. 523, bibliografia pracy, bibliografia prac naukowych Michała Niedośpiała. 

26. Niedośpiał Michał, Świadkowie testamentu, Kraków 2019, Repozytorium Biblioteki 

Jagiellońskiej, Biblioteka Cyfrowa BJ, wydanie elektroniczne (cyfrowe) i wydruk 

papierowy książki w RBJ, ss. 300, bibliografia pracy, bibliografia prac naukowych 

Michała Niedośpiała. 

27. Niedośpiał Michał, Komentarz do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 31 I 2001 i 

z 5 IX 2007 r. dotyczących dziedziczenia gospodarstw rolnych, Kraków 2019, 

Repozytorium Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteka Cyfrowa BJ, wydanie elektroniczne 

(cyfrowe) i wydruk papierowy książki w RBJ, ss. 377, bibliografia pracy, bibliografia 

prac naukowych Michała Niedośpiała. 

 

 

B. Artykuły i glosy: 

 

28. Niedośpiał Michał, Know-how i sprawa porozumień międzynarodowych, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności 

Intelektualnej 1977, nr 10, s. 203-238. 
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29. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne, Palestra 1983, nr 10, s. 23-31. 

30. Niedośpiał Michał, „Świadczenia dodatkowe” w umowie przekazania gospodarstwa 

rolnego następcy, Nowe Prawo 1984, nr 3, s. 26-34. 

31. Niedośpiał Michał, Z problematyki dziedziczenia gospodarstw rolnych – charakter 

prawny  przesłanek rolnych, Studia Prawnicze 1984, nr 3-4, s. 285-308. 

32. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie ustawowe gospodarstw rolnych, Palestra 1984, nr 9, 

s. 29-37. 

33. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 14 II 1983 r. III CZP 1/83, 

Nowe Prawo 1984, nr 9, s. 134-138 (dotyczy uwłaszczenia rolników). 

34. Niedośpiał Michał, Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego, Państwo i 

Prawo 1984, nr 12, s. 64-73. 

35. Niedośpiał Michał, Powołanie spadkobiercy gospodarstwa rolnego (podstawienie, 

przyrost), Palestra 1985, nr 2, s, 43-50. 

36. Niedośpiał Michał, Roszczenia odszkodowawcze w ustawie  o ochronie gruntów 

rolnych, Nowe Prawo 1985, nr 3, s. 20-30. 

37. Niedośpiał Michał, Aspekty prawne pracy w gospodarstwie rolnym, Palestra 1985, nr 

5, s. 1-9. 

38. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 II 1984 r. III CZP 74/83, 

Nowe Prawo 1985, nr 7-8, s. 128-133 oraz Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji 

Arbitrażowych (OSPiKA) 1986, nr 1, poz. 1 (dotyczy dziedziczenia testamentowego 

gospodarstw rolnych). 

39. Niedośpiał Michał, Powołanie spadkobiercy, Nowe Prawo 1986, nr 4-5, s. 58-68. 

40. Niedośpiał Michał, Prawo dziedziczenia – zagadnienia konstrukcyjne, Palestra 1986, nr 

12, s. 15-23. 

41. Niedośpiał Michał, Gospodarstwo rolne – odrębny spadek, Krakowskie Studia 

Prawnicze 1986, t. XIX, s. 125-136. 

42. Niedośpiał Michał, Zastępstwo szczególne a dziedziczenie testamentowe gospodarstw 

rolnych, Palestra 1987, nr 3-4, s. 11-25. 

43. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 VI 1984 r. III CZP 22/84, 

Orzecznictwo Sadów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1987, nr 7-8, poz. 126 [dotyczy 

podziału do użytkowania (quoad usum) gospodarstw rolnych]. 

44. Niedośpiał Michał, Darowizna na wypadek śmierci, Państwo i Prawo 1987, nr 11, s. 52-

57. 
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45. Niedośpiał Michał, Z problematyki dziedziczenia testamentowego gospodarstw 

rolnych, Palestra 1988, nr 8-9, s. 10-26. 

46. Niedośpiał Michał, Zasady dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych przez 

osoby fizyczne, Problemy Praworządności 1988, nr 10, s. 11-21. 

47. Niedośpiał Michał, Umowa przekazania gospodarstwa rolnego następcy, Studia 

Prawnicze 1989, nr 1, s. 259-283. 

48. Niedośpiał Michał, Oświadczenie spadkobiercy o gotowości prowadzenia 

gospodarstwa rolnego, Państwo i Prawo 1989, nr 1, s. 78-86. 

49. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały 7 Sądu Najwyższego z 27 XI 1986 r. III CZP 

69/86, Palestra 1989, nr 3, s. 110-115 (dotyczy dziedziczenia testamentowego 

gospodarstw rolnych). 

50. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 29 V 1987 r. III CZP 25/87, 

Państwo i Prawo 1989, nr 11, s. 148-151 (dotyczy odtworzenia treści zaginionego 

testamentu własnoręcznego). 

51. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 XI 1986 r. III CZP 75/86, 

Nowe Prawo 1990, nr 1-3, s. 124-128 (dotyczy nabycia własności lasu). 

52. Niedośpiał Michał, W sprawie wykładni określenia „osoba powołana z ustawy do 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego” (art. 1065 k.c.), Studia Prawnicze 1990, nr 3, s. 

29-44. 

53. Niedośpiał Michał, Ustawowe zasady sprzedaży nieruchomości Państwowego 

Funduszu Ziemi (zagadnienia wybrane), Państwo i Prawo 1990, nr 6, s. 53-64. 

54. Niedośpiał Michał, Gospodarstwo rolne na udziale we współwłasności, Acta 

Universitatis Wratislaviensis No 814, Przegląd Prawa i Administracji, 1990, t. XXI, s. 

115-125. 

55. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 15 IX 1988 r. III CZP 74/88, 

Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrazowych 1991, nr 1, poz. 5 (dotyczy 

dziedziczenia testamentowego gospodarstw rolnych, art. 1063, 1065 § 2 k.c.). 

56. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 VI 1991 

r. III Aur 23/91, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1992, nr 10, s. 37-39 (dotyczy 

ubezpieczenia społecznego rolników oraz pracy w gospodarstwie rolnym). 

57. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie gospodarstw rolnych przez osoby trwale niezdolne 

do pracy, Rejent 1992, nr 12, s. 40-56. 

58. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 19 II 1991 r. III CZP 4/91, 

Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP) 1993, nr 1, poz. 2 (dotyczy stosunku umowy 

przekazania gospodarstwa rolnego do zachowku). 
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59. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych na podstawie 

kwalifikacji rolnych, Rejent 1993, nr 1, s. 41-71 oraz Acta Universitatis Wratislaviensis 

No 1524, 1993, t. XXX, s. 89-107. 

60. Niedośpiał Michał, Dziedziczenie testamentowe gospodarstw rolnych przez osoby 

fizyczne – przesłanki rolne (I), Rejent 1993, nr 3-4, s. 47-67. 

61. Michał Niedośpiał, Glosa do uchwały 7 Sądu Najwyższego z  5 VI 1992 r. III CZP 

41/92, Palestra 1994, z. 5-6, s. 167-173 (dotyczy miejsca położenia podpisu na 

testamencie własnoręcznym). 

62. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 II 1993 r. III CZP 24/93, 

Państwo i Prawo 1994, nr 7-8, s. 147-150 (dotyczy pojęcia ustności oświadczenia woli 

testatora). 

63. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 5 V 1993 r. III CZP 9/93, 

Orzecznictwo Sądów Polskich 1994, nr 7-8, poz. 134 (dotyczy umowy przekazania 

gospodarstwa rolnego następcy). 

64. Niedośpiał Michał, Zagadnienia ogólne testamentu w polskim prawie cywilnym, 

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1994, nr 10, s. 27-35. 

65. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały 7 Sądu Najwyższego z 13 XI 1992 r. III CZP 

120/92, Rejent 1994, nr 11, s. 91-98 (dotyczy ustalenia treści zaginionego lub 

zniszczonego pisma stwierdzającego treść testamentu ustnego). 

66. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 8 IX 1993 r. III CZP 121/93, 

Orzecznictwo Sadów Polskich 1995, nr 2, poz. 30 (dotyczy umowy przekazania 

gospodarstwa rolnego następcy). 

67. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 16 IX 1993 r. III CZP 

122/93, Rejent 1995, nr 3, s. 89-96 (sprostowanie Rejent 1995, nr 5, s. 174) (dotyczy 

testamentu – art. 961 k.c.). 

68. Niedośpiał Michał, Czynności prawa spadkowego, Acta Universitatis Wratislaviensis 

No 1769, 1995, t. XXXIII, s. 73-90. 

69. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sadu Najwyższego z 13 I 1995 r. III CZP 171/94, 

Orzecznictwo Sądów Polskich 1996, nr 1, poz. 1 (dotyczy umowy przekazania 

gospodarstwa rolnego następcy). 

70. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 13 II 1994 r. 

ACr 21/94, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1996, nr 3, s. 59-66 (dotyczy zapisu – 

klauzuli rebus sic stantibus, art. 3571 k.c., waloryzacji – art. 3581 § 3 k.c., zapisu a 

klauzuli r.s.s. i waloryzacji). 
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71. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 19 I 1995 r. I 

ACr 507/94, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1996, nr 4, s. 50-56 (dotyczy umowy 

przekazania gospodarstwa rolnego następcy). 

72. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 IX 1993 r. III 

AUr 761/93, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1996, nr 5, s. 55-61 (dotyczy pojęcia 

prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia społecznego 

rolników).  

73. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 9 V 1995 r. III CZP 56/95, 

Palestra 1996, nr 5-6, s. 251-256 (dotyczy miejsca położenia podpisu na testamencie 

holograficznym). 

74. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 28 VI 1995 

r. III AUr 178/95, Orzecznictwo z Zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

1996, nr 6, s. 56-60 (dotyczy ubezpieczenia społecznego rolników – wypadku przy 

pracy w gospodarstwie rolnym oraz pojęcia pracy rolniczej). 

75. Niedośpiał Michał, Zasady dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych, Monitor 

Prawniczy 1996, nr 10, s. 349-357. 

76. Umowa z następcą (zagadnienia podstawowe), Acta Universitatis Wratislaviensis No 

1931, Przegląd Prawa i Administracji, 1997, t. XXXVI, s. 87-99. 

77. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 II 1996 r. 

III AUr 92/96, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 1, s. 70-75 (dotyczy 

ubezpieczenia społecznego rolników). 

78. Niedośpiał Michał, Zasadnicze rozrządzenia testamentowe, Studia Prawnicze 1997, nr 

2, s. 65-86. 

79. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7 VI 1995 r. 

I ACr 21/95, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 1997, nr 5, s. 48-57 (dotyczy 

wstąpienia w spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, art. 221 prawa spółdzielczego, 

pojęcia osoby bliskiej, zamieszkania).  

80. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 IX 1995 r. I 

ACr 591/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 6, s. 73-79 (dotyczy 

wypowiedzenia umowy dzierżawy). 

81. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 13 III 1996 r. II CR 

198/95, Przegląd Sądowy 1997, nr 6, s. 106-110 (dotyczy zapisu, art. 189 k.p.c.). 

82. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 3 XII 1996 r. K 

25/95, Państwo i Prawo 1997, nr 9, s. 106-110 (dotyczy wstąpienia w stosunek najmu 

przez opiekuna). 
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83. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 21 II 1995 r. 

III AUr 3/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 10, s. 70-75 (dotyczy 

ubezpieczenia społecznego rolników – praca w gospodarstwie rolnym a uczęszczanie 

do szkół). 

84. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3 II 1995 r. I 

ACr 656/94 i ACz 752/94, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 10, s. 75-79 

(dotyczy nieodpłatności darowizny z poleceniem). 

85. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 XII 1995 r. III 

AUr 752/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 11-12, s. 90-99 (dotyczy 

pojęcia pracy w gospodarstwie rolnym, ubezpieczenia społecznego rolników – 

wypadku przy pracy). 

86. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 IV 1993 r. I 

ACr 131/93, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1997, nr 11-12, s. 100-107 (dotyczy 

kwalifikacji rolnych przy dziedziczeniu gospodarstw rolnych). 

87. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 5 X 1995 r. 

III AUr 280/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1998, nr 2, s. 79-81 (dotyczy 

ubezpieczenia społecznego rolników). 

88. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 17 X 1996 r. I ACa 

371/96, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 1998, nr 3, s. 70-80 (dotyczy rozwiązania 

umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy). 

89. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 20 IX 1996 r. III CZP 

106/96, Przegląd Sądowy 1998, nr 7-8, s. 199-205 (dotyczy wstąpienia w stosunek 

najmu). 

90. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 X 1997 r. I CKN 

276/97, Państwo i Prawo 1998, nr 12, s. 107-111 (dotyczy wykładni testamentu, art. 

948, 961 k.c.). 

91. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 I 1997 r. II CKN 

15/96, Państwo i Prawo 1999, nr 1, s. 110-112 (dotyczy testamentu ustnego). 

92. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 28 IV 

1996 r. I ACz 23/96, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 1999, nr 7-8, s. 97-105 

(dotyczy uwłaszczenia rolników). 

93. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 24 I 1996 r. III 

AUr 833/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1999, nr 7-8, s. 106-110 (dotyczy 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników – praca w gospodarstwie rolnym a 

nauka). 
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94. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 I 1996 r. I 

ACr 618/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1999, nr 7-8, s. 111-114 (dotyczy 

umowy o dzieło). 

95. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 20 IX 1995 

r. I ACr 478/95, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 1999, nr 7-8, s. 115-118 (dotyczy 

wspólnot gruntowych – ustawa z 29 VI 1963 r.). 

96. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia SN z 1 IV 1998 r. II CKN 671/97, Państwo i 

Prawo 2000, nr 1, s. 106-110 (dotyczy rozwiązania umowy dożywocia a rozwiązania 

umowy przekazania gospodarstwa rolnego następcy – art. 913 § 2 k.c., art. 119 ust. 2 

ustawy z 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników). 

97. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 4 XII 1998 r. III CKN 

68/98, Nowy Przegląd Notarialny 2000, nr 1, s. 74-78 (dotyczy umowy przekazania 

gospodarstwa rolnego, umowy z następcą, umowy darowizny, umowy dożywocia a 

ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 XII 1990 r.). 

98. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 12 I 1999 r. I CKN 

971/77, Nowy Przegląd Notarialny 2000, nr 2, s. 58-60 (dotyczy rozwiązania umowy 

przekazania gospodarstwa rolnego następcy). 

99. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sadu Najwyższego z 14 X 1998 r. II CKN 

928/97, Państwo i Prawo 2000, nr 3, s. 101-105 (dotyczy rozwiązania umowy 

przekazania gospodarstwa rolnego następcy). 

100. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 14 V 

1996 r. I ACr 118/96, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2000, nr 4, s. 68-76 (dotyczy 

zasad współżycia społecznego – art. 5 k.c.). 

101.  Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 IV 1999 r. 

III CKN 190/98, Państwo i Prawo 2000, nr 5, s. 114-116 (dotyczy niedopuszczalności 

przesłuchania świadków w razie prawidłowego stwierdzenia  treści testamentu ustnego 

na podstawie art. 952 § 2 k.c.). 

102. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 IV 1999 r. 

II CKN 255/98, Państwo i Prawo 2000, nr 7, s. 108-110 (dotyczy odtworzenia treści 

zaginionego testamentu własnoręcznego). 

103. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 8 VII 1999 r. I 

CKN 1367/98, Monitor Prawniczy 2000, nr 9, s. 575-580 (dotyczy wstąpienia w 

stosunek najmu). 
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104. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 21 I 

1999 r. I ACa 440/98, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2000, nr 11-12, s. 125-130 

(dotyczy odpowiedzialności deliktowej na podstawie art. 430, 435, 436 § 1 k.c.). 

105. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6 I 2000 r. I 

CKN 320/98,  Państwo i Prawo 2001, nr 2, s. 110-112 (dotyczy dopuszczalności 

obniżenia spłat, art. 216, art. 5 k.c.).  

106. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 24 I 2000 r. III 

CKN 531/98, Sport Wyczynowy 2001, nr 3, s. 39-47 [dotyczy wypowiedzenia umowy 

cywilnoprawnej o świadczenie usług sportowych (art. 750 k.c.) przez profesjonalnego 

sportowca].  

107. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 IV 1999 r. 

I CKU 105/98, Monitor Prawniczy 2001, nr 6, s. 365-370 (dotyczy dziedziczenia 

posiadania). 

108. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 I 2000 r. II 

CKN 684/98, Nowy Przegląd Notarialny 2001, nr 7-8, s. 100-105 (dotyczy 

dziedziczenia ustawowego gospodarstw rolnych). 

109. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 18 VI 

1998 r. I ACa 178/98, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2001, nr 7-8, s. 125-138 

(dotyczy ważności umów wzajemnych, w których jest rażąca dysproporcja świadczeń 

– granic swobody umów). 

110. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 7 IV 

1998 r. I ACa 71/98, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2001, nr 11, s. 81-85 [dotyczy 

kwalifikacji prawnej – umowa przechowania samochodu czy umowa najmu miejsca 

postojowego – umów zawieranych na parkingach samochodowych (strzeżonych lub 

niestrzeżonych)]. 

111. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 29 VI 

1999 r. I ACa 192/99, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2001, nr 11, s. 86-90 oraz 

OSA 2003, nr 12, s. 77-81 (dotyczy uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia 

woli złożonego pod wpływem groźby, art. 86, 88 k.c.). 

112. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 21 VI 

2000 r. I ACa 208/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2002, nr 2, s. 73-86 (dotyczy 

przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynu niedozwolonego, art. 442, 

5 k.c.). 
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113. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 X 

2000 r. I ACa 480/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2002, nr 5, s. 77-89 (dotyczy 

wykładni testamentu). 

114. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach 

z 26 V 1999 r. I ACa 977/98, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2002, nr 6, s. 79-91 

(dotyczy dziedziczności roszczenia o rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa 

rolnego następcy – art. 89, 119 ust. 2 ustawy z 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu 

społecznym rolników). 

115. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 XII 2000 r. 

I CKN 668/00, Państwo i Prawo 2002, nr 6, s. 95-98 (dotyczy terminu do przesłuchania 

świadków testamentu ustnego). 

116. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 15 II 2001 r. II 

CKN 390/00, Państwo i Prawo 2002, nr 9, s. 112-116 (dotyczy początku biegu terminu 

przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu). 

117. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 15 XII 1999 

r. I ACa 651/99, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2002, nr 11, s. 71-82 (dotyczy 

odwołania umowy darowizny, art. 898 k.c.). 

118. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 XI 

1995 r. I ACr 520/95, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 2002, nr 11, s. 83-91 (dotyczy 

rozwiązania umowy dożywocia, art. 913 § 2 k.c.). 

119. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 19 VII 2001 r. III 

CZP 36/01, Jurysta 2002, nr 11-12, s. 48-52 (dotyczy formy testamentu notarialnego, 

art. 950 k.c., w przypadku osób głuchych, niemych lub głuchoniemych).  

120. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 X 2001 r. I 

CKN 402/00, Jurysta 2002, nr 11-12, s. 52-54 (dotyczy umowy przekazania 

gospodarstwa rolnego następcy – umowa przekazania i umowa z następcą a ustroje 

majątkowe małżeńskie). 

121. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 I  2002 r. I 

CKN 482/00, Jurysta 2003, nr 1, s. 13-16 (dotyczy odwołania testamentu – skutków 

odwołania, czy odwołanie wywiera skutek natychmiastowy od chwili złożenia 

oświadczenia woli o odwołaniu czy dopiero od chwili otwarcia spadku, odwołanie 

odwołania testamentu). 

122. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12 X 2001 r. 

V CKN 503/00, Państwo i Prawo 2003, nr 3, s. 124-127 (dotyczy wykładni testamentu 
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oraz oceny charakteru prawnego pisma-dokumentu stwierdzającego treść testamentu z 

art. 952 § 2 k.c. – czy jest to oryginał czy tylko projekt tego pisma).  

123. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 19 X 2000 r. III 

CKN 866/98, Jurysta 2003, nr 3-4, s. 39-42 (dotyczy dóbr osobistych – ochrony dóbr 

osobistych sędziego sportowego ukaranego dyscyplinarnie przez organ związku 

sportowego czy mówiąc inaczej: motywacji kary dyscyplinarnej a naruszenia dóbr 

osobistych). 

124. Niedośpiał Michał, Umowa przedwstępna o zatrudnienie zawodnika 

profesjonalnego, Sport Wyczynowy 2003, nr 1-2, s. 65-73. 

125. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 VI 2001 r. 

II CKN 543/00, Przegląd Sądowy 2003, nr 9, s. 141-148 (dotyczy wykładni testamentu 

– art. 948, 959 k.c.). 

126. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały 7 Sądu Najwyższego z 23 XI 2001 r. III 

CZP 54/01, Państwo i Prawo 2003, nr 9, s. 126-130 [dotyczy kwestii stosowania do 

protokolanta testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.) przepisów o świadkach 

testamentowych (art. 956, 957 k.c.)]. 

127. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 V 1999 r. 

III CKN 244/98, Jurysta 2003, z. 12, s. 29-31 (dotyczy uwłaszczenia rolników, a w 

szczególności kwestii: uwłaszczenie rolników a stosunki majątkowe między 

małżonkami). 

128. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 31 X 

2001 r. I ACa 978/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 1, s. 78-83 [dotyczy 

kwestii podwójnych skutków zobowiązująco-rozporządzających umów 

zobowiązujących do rozporządzenia (np. umów zobowiązujących do przeniesienia 

własności)]. 

129. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 IV 

2002 r. I ACa 169/02, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 1, s. 84-87 [dotyczy 

wypowiedzenia umowy o świadczenie usług (art. 750 k.c. w zw. z art. 746 k.c.) oraz na 

tym tle różnych typów sankcji wadliwej czynności prawnej]. 

130. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 13 

III 2003 I ACa 76/03, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 2, s. 65-77 (dotyczy 

formy uzupełnienia, zmiany albo rozwiązania za zgodą obu stron umowy, jak również 

odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia – art. 77 k.c.). 
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131. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 26 IV 2002 r. III 

CZP 22/02, Monitor Prawniczy 2004, nr 2, s. 92-94 (dotyczy świadków testamentu, art. 

956, 957 k.c.). 

132. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 III 

2002 r. I ACa 1194/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 2, s. 79-84 

[dotyczy: nadużycie prawa (art. 5 k.c.) a przedawnienie (art. 442 § 1 zd. 1 k.c.)]. 

133. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 24 

IX 2002 r. III AUa 582/02, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 2, s. 73-78 

(dotyczy wypadku przy pracy rolniczej). 

134. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 22 I 

2002 r. III AUa 1035/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 3, s. 82-89 

(dotyczy pojęcia pokrewieństwa i powinowactwa). 

135. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28 II 

2002 r. I ACa 942/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 5, s. 75-81 (dotyczy 

umowy przedwstępnej – art. 389, 390 k.c.). 

136. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 

III 2003 r. I ACa 129/03, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 5, s. 82-86 

[dotyczy oznaczonych aspektów prawnych art. 526, 554 k.c. oraz pojęcia gospodarstwa 

rolnego (art. 553 k.c.) i nieruchomości rolnej (art. 461 k.c.)]. 

137. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 31 III 2000 r. II 

CKN 749/98, Jurysta 2004, nr 7-8, s. 50-51 (dotyczy oznaczonych aspektów prawnych 

art. 5 k.c. – nadużycia prawa podmiotowego). 

138. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 6 IV 2000 r. II 

CKN 264/00, Jurysta 2004, nr 7-8, s. 51-53 [dotyczy kwestii bezwzględnie 

obowiązującego charakteru przepisów art. 673 i 688 k.c. (umowy najmu)]. 

139. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 VI 2001 r. I 

PKN 474/00, Jurysta 2004, nr 10, s. 28-32 (dotyczy kwestii: czy dopuszczalny jest 

warunek  przy zawarciu lub rozwiązaniu umowy o pracę?). 

140. Niedośpiał Michał, Czy dopuszczalny jest warunek przy zawarciu (rozwiązaniu) 

z trenerem umowy o pracę? (na marginesie orzeczenia Sądu Najwyższego z 20 VI 2001 

r. I PKN 474/00, Sport Wyczynowy 2004, nr 11-12, s. 49-55. 

141. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 11 III 2003 r. V 

CKN 1871/00, Państwo i Prawo 2004, nr 12, s. 119-123 [dotyczy oznaczonych 

wybranych aspektów niegodności dziedziczenia (art. 929 k.c.)]. 
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142. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 VI 

2003 r. III AUa 232/02, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 12, s. 67-75 

(dotyczy kwestii dopuszczalności badania przez sąd i inne organy państwowe lub 

samorządowe oraz obywateli zgodności przepisów prawa z Konstytucją, oraz tzw. 

orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego). 

143. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 VI 

2002 r. I ACa 1356/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2004, nr 12, s. 76-89, oraz 

uzupełnienie glosy w OSA 2005, nr 5, s. 91-93 [dotyczy odpowiedzialności 

odszkodowawczej Skarbu Państwa (i państwowych osób prawnych), jednostek 

samorządu terytorialnego (i samorządowych osób prawnych) za działania władcze i 

niewładcze funkcjonariuszy państwowych i samorządowych – art. 417, były art. 418 

k.c., art. 77 ust. 1 Konstytucji]. 

144. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 20 XI 2003 r. 

III CZP 7/02, Państwo i Prawo 2005, nr 1, s. 116-120 [dotyczy jednej z przesłanek 

sporządzenia testamentu ustnego („obawy rychłej śmierci spadkodawcy” – art. 952 § 1 

k.c.), a w szczególności odpowiedzi na pytanie, czy testament sporządzony w 

warunkach zamiaru samobójczego jest obiektywną obawą rychłej śmierci spadkodawcy 

(art. 952 § 1 k.c.)]. 

145. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25 VI 2003 r. III 

CZP 14/03, Nowy Przegląd Notarialny 2005, nr 1, s. 56-63 [dotyczy kwestii obowiązku 

złożenia sądowi spadku (art. 646 k.p.c.) testamentu nieważnego, bezskutecznego lub 

odwołanego oraz konstytucyjnego i cywilnego prawa dziedziczenia]. 

146. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 7 XI 2002 r. II 

CKN 1395/00, Nowy Przegląd Notarialny 2005, nr 2, s. 63-71 (dotyczy zagadnienia, 

czy dopuszczalne jest odwołanie darowizny w stosunku do spadkobierców 

obdarowanego). 

147. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 I 

2002 r. I ACa 1564/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 4, s. 85-91 + 

uzupełnienie glosy w Orzecznictwie Sądów Apelacyjnych 2005, nr 5, s. 89-91 [dotyczy 

odpowiedzialności odszkodowawczej deliktowej publicznych osób prawnych – Skarbu 

Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, 

samorządowych osób prawnych na podstawie art. 419 k.c. (zasad słuszności) oraz za 

szkody lecznicze (ich działania niewładcze)]. 

148. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 27 I 2000 

r. III AUa 1257/99, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 5, s. 75-85 (dotyczy 
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prawa ubezpieczeń społecznych, a to kwestii nabycia prawa do renty, jeżeli niezdolność 

do pracy trwa nieprzerwanie 10 lat). 

149. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 18 VII 

2001 r. I ACa 242/01, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 5, s. 86-88 [dotyczy 

prawa do nazwy (firmy) przedsiębiorstwa prowadzonego w formie spółki cywilnej jako 

prawa z zakresu dóbr osobistych wspólników (art. 23, 24 k.c.)]. 

150. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 22 V 2002 r. I CK 

26/02, Monitor Prawniczy 2005, nr 15, s. 769-771 [dotyczy niegodności dziedziczenia, 

a ściślej kwestii stosowania art. 928 § 1 pkt 3 k.c. do pisma prywatnego stwierdzającego 

treść testamentu ustnego (art. 952 § 2 k.c.)]. 

151. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sadu Apelacyjnego w Poznaniu z 18 XII 

2002 r. I ACa 1090/02, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 6, s. 82-86 

[dotyczy pojęcia wady oświadczenia woli (art. 82-88 k.c.)]. 

152. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 1 VI 

2004 r. I ACa 285/04, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2005, nr 10, s. 89-92 

(dotyczy zachowku, w tym art. 994 § 1 k.c.). 

153. Niedośpiał Michał, Testament allograficzny (administracyjny), Jurysta 2005, nr 

12, s. 28-31. 

154. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 4 VI  2004 r. 

III CK 61/03, Palestra 2006, nr 3-4, s. 298-302 [dotyczy interpretacji słowa „nie chce 

lub nie może dziedziczyć” na tle dziedziczenia gospodarstw rolnych (tzw. zastępstwa 

szczególnego) oraz kwestii niekonstytucyjności (nieobowiązywania) przepisów o 

dziedziczeniu gospodarstw rolnych w okresie przed 14 II 2001 r.]. 

155. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 VII 2003 r. 

V CKN 434/01, Jurysta 2006, nr 5, s. 27-28 [dotyczy testamentu ustnego (art. 952 k.c.), 

a zwłaszcza kwestii, czy dopuszczalne jest ponowne (kolejne) stwierdzenie treści 

testamentu ustnego w trybie prywatnym (art. 952 § 2 k.c.) lub sądowym (art. 952 § 3 

k.c.), gdy poprzednie pismo prywatne (art. 952 § 2 k.c.) lub sądowe (art. 952 § 3 k.c.) 

okazało się wadliwe (nieprawidłowe)]. 

156. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 III 2005 r. II 

CK 478/04, Państwo i Prawo 2006, nr 8, s. 113-117 [dotyczy sposobu złożenia podpisu 

na testamencie notarialnym przez osobę nieumiejącą lub niemogącą czytać (art. 87 § 1 

pkt 4, art. 87 § 2, art. 92 § 2 prawa o notariacie, art. 79 k.c.)]. 

157. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 IX 

2004 r. III AUa 1326/03, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, nr 4, s. 86-93 
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(dotyczy kwestii środków dowodowych na pracę w gospodarstwie rolnym przy 

ubieganiu się o emeryturę – art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 17 XII 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tekst jedn. Dz.U. z 2004 r., nr 93, poz. 

353 ze zm.). 

158. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 XII 

2004 r. III AUa 598/04, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, nr 5, s. 83-89 

(dotyczy ubezpieczenia społecznego rolników, a konkretnie: kwestii zawieszenia prawa 

do emerytury rolniczej (art. 28 ustawy z 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 

rolników – tekst jedn. Dz.U. z 1998 r., nr 7, poz. 25 ze zm.). 

159. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 23 I 

2003 r. i ACa 667/02, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, nr 8, s. 65-75 (dotyczy 

relacji rękojmi do gwarancji przy sprzedaży). 

160. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 VI 2001 

r. I ACa 262/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, nr 8, s. 76-88 [dotyczy 

niegodności dziedziczenia, a konkretnie interpretacji jednej z przesłanek uznania za 

niegodnego spadkobiercy „umyślnego ciężkiego przestępstwa przeciwko 

spadkodawcy” (art. 928 § 1 pkt 1 k.c.)]. 

161. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 9 IV 2001 

r. I ACa 1239/00, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2006, nr 12, s. 83-93 [dotyczy 

kwestii stosowania przepisów o przedawnieniu (art. 117-125 k.c.) do terminów 

prekluzyjnych (zawitych)]. 

162. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 X 2004 r. III CK 

461/03, Nowy Przegląd Notarialny 2007, nr 1, s. 41-47 oraz Palestra 2007, nr 5-6, s. 

324-328 [dotyczy początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie 

zapisu (art. 981, 970 zd. 1, art. 120 § 1 k.c.)]. 

163. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 IV 

2005 r. I ACa 140/05 i ACz 132/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, nr 2, s. 

86-91 (dotyczy oznaczonych aspektów pojęcia umowy nazwanej, mieszanej i 

nienazwanej oraz umowy agencyjnej i szkody).  

164. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 22 IX 2005 

r. I ACa 197/05, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 2007, nr 3, s. 88-95 [dotyczy 

pojęcia związku przyczynowego w prawie cywilnym (art. 361 § 1 k.c.)]. 

165. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 VII 2005 

r. VI ACa 222/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, nr 5, s. 90-96 (dotyczy 

umowy zlecenia – odpowiedzialności odszkodowawczej adwokata). 
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166. Niedoś;piał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 II 2006 

r. I ACa 897/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, nr 6, s. 88-93 [dotyczy 

umowy zlecenia (notariusza)]. 

167. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 28 X 1998 r. I 

ACa 612/98, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2007, nr 7, s. 77-95 [dotyczy prawa 

do zawieszenia krzyża (symbolu religijnego) w budynkach władzy publicznej. Omawia 

na tym tle ochronę dóbr osobistych oraz prawo osobiste do wolności sumienia i religii 

(wyznania)]. 

168. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 28 X 2004 r. III CK 

461/03, Palestra 2007, nr 5-6, s. 324-328 oraz Nowy Przegląd Notarialny 2007, nr 1, s. 

41-47 [dotyczy początku biegu terminu przedawnienia roszczenia o wykonanie zapisu 

(art. 981, art. 970 zd. 1, art. 120 § 1 k.c.)]. 

169.  Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 IV 

2005 r. I ACa 60/05, Orzecznictwo Sadów Apelacyjnych 2007, nr 9, s. 86-94 [dotyczy 

pojęcia rażącej niewdzięczności przy odwołaniu darowizny (art. 898 § 1 k.c.)]. 

170.   Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sadu Najwyższego z 19 IX 2002 r. I PKN 

530/01, Jurysta 2007, nr 10, s.32-33 {dotyczy prawa trenera do premii z tytułu transferu 

jego wychowanka do innego klubu pomimo nieważności regulaminu wynagradzania 

(premiowego) z formalnych przyczyn [następuje to w drodze „konwersji” nieważnego 

regulaminu wynagradzania (premiowego) z formalnych przyczyn na stosowna ofertę 

płacową]}.  

171. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 V 2003 r. V 

CKN 186/01, Jurysta 2008, nr 2, s. 31-33 [dotyczy terminu do przesłuchania świadków 

testamentu ustnego (art. 952 § 3 k.c.)]. 

172. Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały 7 Sądu Najwyższego z 25 XI 2005 r. III CZP 

59/05, Jurysta 2008, nr 11-12, s. 61-63 [dotyczy kwestii zaliczenia do majątku 

małżonków przekazanego gospodarstwa rolnego następcy (art. 33 pkt 2 k.r.op.)]. 

173. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 17 II 2005 

r. I ACa 13/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 1, s. 82-96 [dotyczy relacji 

uznania roszczenia do przedawnienia (art. 123 § 1 pkt 2 k.c.)]. 

174. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 XII 2005 

r. I Aca 611/15, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 8, s. 86-92 [dotyczy 

omówienia zarządu rzeczą wspólną na tle współwłasności (w związku z zawarciem 

umowy dzierżawy)]. 
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175. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 28 XII 2005 

r. I ACa 735/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 20098, nr 10, s. 82-97 (dotyczy 

charakteru prawnego wykonania zobowiązania). 

176. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 31 I 2006 r. 

I ACa 741/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2009, nr 11, s. 94-98 [dotyczy 

pojęcia nieruchomości wspólnej oraz statusu prawnego piwnic na tle ustawy z 24 VI 

1994 r. o własności lokali (t. jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 80, poz. 903)]. 

177. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 23 II 2006 

r. I ACa 890/05, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2010, nr 1, s. 65-95 [dotyczy 

rozrządzeń (postanowień) testamentu spadkodawcy dotyczących jego pogrzebu i 

grobu].  

178. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 11 I 2007 r. 

I ACa 1033/06, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2010, nr 2, s. 63-97 [dotyczy dobra 

osobistego (prawa osobistego) w postaci kultu pamięci osoby zmarłej bliskiej]. 

179. Niedośpiał Michał, Zapis własności nieruchomości rolnej a inny zapis, Państwo i 

Prawo 2010, nr 3, s. 93-99. 

180. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 X 2007 

r. III AUa 740/07, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2010, nr 5, s. 88-100 [dotyczy 

pojęcia i składu spadku (zagadnień konstrukcyjnych) (art. 922 k.c.)]. 

181. Niedośpiał Michał, Wzajemne roszczenia rozliczeniowe, Jurysta 2010, nr 2 

(listopad), s. 40-48. 

182.  Niedośpiał Michał, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 7 III 2008 r. III CZP 

10/08, Przegląd Sądowy 2010, nr 10, z. 116-120 (dotyczy balkonu w ustawie o 

własności lokalu). 

183. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 17 X 2008 r. I CSK 

158/08, Państwo i Prawo 2010, nr 11, s. 136-139 [dotyczy m.in. wzajemnego stosunku 

dwóch testamentów (wcześniejszego i późniejszego) (art. 947 k.c.)]. 

184. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 8 VIII 2007 r. I 

CSK 140/07, Jurysta 2011, nr 3-4, s. 41-45 [dotyczy wykładni art. 945 § 2 k.c. 

(nieważności testamentu z powodu wady oświadczenia woli testatora)]. 

185. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 III 2007 r. I 

CSK 3/07, Państwo i Prawo 2011, nr 5, s. 125-129 [dotyczy testamentu (art. 961 k.c.), 

a ściślej zagadnienia prawnego, z jakiej chwili bierze się pod uwagę skład i wartość 

przedmiotów majątkowych, czy z chwili sporządzenia testamentu czy z chwili otwarcia 

spadku (art. 961 k.c.)]. 
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186. Niedośpiał Michał. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 21 II 2008 r. III CZP 

144/07, Jurysta 2011, nr 5, s. 46-50 [dotyczy kwestii charakteru prawnego: 

obligacyjnego, a nie rzeczowego (realnego) wzajemnych roszczeń między 

współspadkobiercami (współwłaścicielami, współzapisobiercami) z tytułu posiadania 

poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów 

oraz poczynionych na spadek i na rzecz wspólną nakładów (art. 686 k.p.c. w zw. z art. 

206 i 207 k.c.)]. 

187. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 11 II 

2010 r. V ACa 692/09, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2011, nr 11, s. 121-131 oraz 

OSA 2012, nr 1, s. 116-127 (dotyczy pojęcia dobrej i złej wiary w polskim prawie 

cywilnym). 

188. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 28 I 2009 r. IV 

CSK 355/08, Przegląd Sądowy 2012, nr 5, s. 131-136 (dotyczy odwołania testamentu, 

przede wszystkim kwestii odwołania odwołania testamentu). 

189. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 22 IV 2009 

r. I ACa 459/08, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2012, nr 6, s. 92-135 [dotyczy 

kwestii stosowania art. 5 k.c. (nadużycia prawa) do zachowku oraz ogólnego pojęcia 

zachowku]. 

190. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 XII 2010 r. IV 

CSK 248/10, Przegląd Sądowy 2012, nr 7-8, s. 180-187 [dotyczy stosowania 

konstrukcji nadużycia prawa (art. 5 k.c.) do wad oświadczenia woli testamentu (art. 945 

pkt 1 pkt 1, 2, 3 k.c.)]. 

191. Niedośpiał Michał, Wiek zawarcia małżeństwa, Orzecznictwo Sądów 

Apelacyjnych 2012, nr 8, s. 118-136. 

192. Niedośpiał Michał, Tłumaczenia obcych kodeksów prawnych, Orzecznictwo 

Sądów Apelacyjnych 2012, nr 10, s. 116-125. 

193. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 IV 2010 r. IV 

CSK 524/09, Państwo Prawne 2013, nr 1, s. 182-187  [dotyczy wykładni testamentu 

(art. 962, 948 k.c.)]. 

194. Niedośpiał Michał, Zakres orzekania (kognicji) sądu o przyjęciu spadku z 

dobrodziejstwem inwentarza w sentencji postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku 

(na marginesie uchwały SN z 13 X 2010 r. III CZP 64/10), Palestra 2012, nr 11-12, s. 

111-123, część 1; Palestra 2013, nr 1-2, s. 108-115, część 2, ostatnia. 

195. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 VI 

2009 r. III AUa 255/09, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013, nr 2, s. 107-122 
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[dotyczy kwestii prowadzenia działalności rolniczej w posiadanym gospodarstwie 

rolnym jako przesłanki prawa do świadczeń emerytalno-rentowych rolników i 

zawieszenia ich wypłaty]. 

196. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10 V 2012 

r. I ACa 244/12, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013, nr 3, s. 122-135 [dotyczy 

kwestii dopuszczalności warunku w umowie przenoszącej prawo własności 

nieruchomości i umowie czysto zobowiązującej do przeniesienia prawa własności 

nieruchomości (art. 157 k.c.)]. 

197. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 14 XII 2011 r. I 

CSK 115/11, Państwo i Prawo 2013, nr 3, s. 117-122 [dotyczy braku swobody 

powzięcia decyzji i wrażenia woli przez testatora jako przyczyny nieważności 

testamentu (art. 945 § 1 pkt 1 k.c.)]. 

198. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 26 III 2010 

r. I C 28/10, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013, nr 5, s. 96-131, część I; 

Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013, nr 6, s. 98-133, część II (koniec) [dotyczy 

prawa do wolności sumienia i wyznania (religii), której przejawem jest uprawnienie 

(prawo) do krzyża. Glosa dotyczy wolności sumienia i wyznania (religii) w prawie 

moralnym oraz pozytywnym (prawie: międzynarodowym, konstytucyjnym, 

administracyjnym, cywilnym, karnym)]. 

199. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21 I 2011 r. III 

CSK 98/10, Palestra 2013, nr 5-6, s. 191-196 [dotyczy wybranych fragmentów 

testamentu ustnego (art. 952 k.c.), a w szczególności tego, czy dopuszczalne jest tylko 

jedno pismo stwierdzające treść testamentu ustnego czy możliwych jest kilka takich 

pism (art. 952 § 2, 3 k.c.) oraz czy obok teorii subiektywnej i obiektywnej możliwa jest 

teoria mieszana (subiektywna i obiektywna) przesłanki sporządzenia testamentu 

ustnego w postaci obawy rychłej śmierci spadkodawcy (art. 952 § 1 k.c.)]. 

200. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 24 III 

2011 r. I ACa 74/11, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2013, nr 9, s. 108-129 [glosa 

dotyczy kwestii niedopuszczalności powództwa o ustalenie ważności lub nieważności 

testamentu za życia spadkodawcy (art. 189 k.p.c.)]. 

201. Niedośpiał Michał, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 23 VI 2010 r. II CSK 

32/10, Przegląd Sądowy 2013, nr 10, s. 121-127 [dotyczy współwłasności (art. 206, 207 

k.c.)]. 

202. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 9 IX 2011 r. I 

CSK 248/11, Palestra 2015, nr 1-2, s. 152-156 [dotyczy podpisu testamentu 
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notarialnego przez osobę nie umiejącą lub nie mogącą pisać (art. 87 § 1 pkt 4 prawa o 

notariacie)]. 

203. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 VI 2010 r. III 

CSK 293/09, Palestra 2014, nr 7-8, s. 142-149 [dotyczy woli testowania (animi 

testandi)]. 

204. Niedośpiał Michał, Darowizna na wypadek śmierci – wybrane zagadnienia na tle 

uchwały SN z 13 grudnia 2013 r. III CZP 79/13, Palestra 2015, nr 11-12, s. 40-53. 

205. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 VI 2013 r. IV 

CSK 688/12, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2016, nr 6, s. 116-124 (dotyczy 

ustnego oświadczenia woli testatora). 

206. Niedośpiał Michał, Brak opłat sądowych oraz adwokackich od roszczeń z art. 686 

(685, 618 § 1, 624, 567) k.p.c., Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2016, nr 7, s. 96-

104. 

207. Niedośpiał Michał, Testament notarialny (akt notarialny) a art. 244, 252 i art. 247 

k.p.c., Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2016, nr 7, s. 105-125. 

208. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 6 VIII 2015 r. V 

CSK 635/14, Palestra 2016, nr 11, s. 89-93 [glosa dotyczy odwołania testamentu 

notarialnego w drodze działań faktycznych (jego zniszczenia) skierowanych na wypis 

aktu notarialnego (art. 946 cz. II k.c.)]. 

209. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 II 2014 r. I CSK 

252/13, Jurysta 2016, nr 12, s. 26-30 [przedstawia nowy sposób obliczenia zachowku i 

zaliczania darowizn na poczet schedy spadkowej w dziale spadku i na poczet zachowku 

oraz zaliczania udziałów w dziedziczeniu (art. 1079 k.c.), gdy w skład spadku wchodzi 

gospodarstwo rolne (przed 14 II 2001 r.)]. 

210. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 III 2013 r. II CSK 

486/12, Palestra 2016, nr 12, s. 97-106 (dotyczy przedmiotu zapisu). 

211. Niedośpiał Michał, Wykładnia art. 977 k.c. – uwagi na tle uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 27 sierpnia 2015 roku III CZP 46/15, ePalestra 2016, poz. 42/O 

oraz Palestra 2016, nr 13, s. 372-386. 

212. Niedośpiał Michał, Kolejność czynności testowania, Jurysta 2017, nr 3, s. 21-27. 

213. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 I 2014 r. III 

CSK 301/13, Palestra 2017, nr 4, s. 100-108 (dotyczy stosowania przepisów o zdatności 

bycia świadkiem testamentu do osoby prawnej i wspólników spółki). 
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214. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 I 

2017 r. I ACa 2111/15, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2017, nr 7, s. 105-112 

[dotyczy kwestii dowodów nienazwanych (art. 308 i art. 309 k.p.c.)]. 

215. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z  16 III 

2017 r. I ACa 67/16, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2017, nr 7, s. 113-120 

[dotyczy stosowania art. 5 k.c. (nadużycia prawa podmiotowego do zachowku)]. 

216. Niedośpiał Michał, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 III 2015 r. I 

CSK 111/14, Palestra 2017, nr 7-8, s. 160-163 [dotyczy kwatery stałej żołnierza 

zawodowego (oraz emeryta lub rencisty wojskowego) a prawa spadkowego]. 

217. Niedośpiał Michał, Przedawnienie roszczeń z art. 686 k.p.c. (z tytułu posiadania i 

wzajemnych rozliczeń), Jurysta 2017, nr 7-8, s. 37-56. 

218. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 12 V 2016 

r. I ACa 1102/15, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2017, nr 8, s. 116-126 [dotyczy 

formy czynności prawnych w kodeksie cywilnym oraz dokumentu w kodeksie 

postępowania cywilnego po noweli k.c. i k.p.c. z dniem 8 września 2016 r. (art. 772, 773 

k.c., art. 2431, 244, 245, 252, 253 k.p.c.) oraz nadużycia prawa (art. 5 k.c.)]. 

219. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 19 I 2017 

r. I ACA 782/16, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2017, nr 9, s. 113-118 [dotyczy 

dokumentu prywatnego (art. 245, 253 k.p.c.)]. 

220. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 19 I 2017 

r. VI ACa 1697/15, Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2017, nr 9, s. 106-112 (dotyczy 

wydziedziczenia). 

221. Niedośpiał Michał, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 XI 2015 r. III CSK 

16/15, Samorząd Terytorialny 2017, nr 11, s. 80-86 [dotyczy odpowiedzialności 
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 Książka przedstawia komentarz do dwóch wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego z 31 stycznia 2001 r. oraz 5 września 2007 r. 
dotyczących przepisów intertemporalnych (międzyczasowych) 
dziedziczenia gospodarstw rolnych. Jest to pierwsze 
opracowanie monograficzne i komentarzowe tej problematyki. 
Są to skomplikowane zagadnienia prawne, nadal aktualne. 
Przedstawiono pełny tekst obu wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w tych sprawach oraz komentarz autora do 
nich. W skrócie omówiono też ustawę o kształtowaniu ustroju 
rolnego z 11 kwietnia 2003 r. w aspekcie prawa spadkowego. 
Książka jest skierowana do teoretyków i praktyków prawa oraz 
każdego Czytelnika. Zawiera także pełną bibliografię. 

 Autor opublikował 231 prac naukowych z zakresu prawa 
cywilnego i rolnego (27 książek, artykuły, glosy), w tym ponad 

110 prac z zakresu prawa spadkowego i dziedziczenia gospodarstw rolnych. 
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