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JOANNA MIKO AJCZYK1

Podzia  gospodarstwa rolnego 

– de lege lata i de lege ferenda

1. Podkre laj c spo eczn  i gospodarcz  donios o  obrotu nieruchomo ciami 
i gospodarstwami rolnymi, a tak e pozytywnie oceniaj c fakt kodeksowego unor-
mowania tej problematyki, S. Wójcik stwierdza , i  „nawet kodeksowe uregulowa-
nia nie s  przyj te raz na zawsze i nie s  one niezmienne”.2 Wyra one przez autora 
uwagi brzmi  niezwykle przekonywuj co zw aszcza dzisiaj, w dobie wypracowania 
za o e  nowych kodyfikacji prawa cywilnego.3 Przedmiotem szczególnej uwagi na 
tle procesu kodyfikacji jest tak e ustawodawstwo rolne, w tym m.in.: kwestia sposo-
bu uregulowania i usytuowania w ramach naszego systemu prawa szczególnej regu-
lacji zasad obrotu nieruchomo ciami rolnymi i gospodarstwami rolnymi.4 Od kon-
trowersji nie s  wolne tak e pytania o aktualn  rol  klauzul generalnych w polskim 
systemie prawnym,5 czy o znaczenie poj  niedookre lonych równie  dla legisla-
cji prawnorolnej. W tym kontek cie, wskazuj cym równocze nie na nieodzowno  
uwzgl dniania nowych za o e  Wspólnej Polityki Rolnej, szczególnego znaczenia 
nabiera zagadnienie regu  dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa rolnego z mocno 
osadzonym w ich ramach zwrotem niedookre lonym – zasadami prawid owej go-
spodarki rolnej.

Istotnym elementem struktury agrarnej, definiowanej jako zespó  czynników 
maj cych wp yw na produkcj  roln , poziom dochodów producentów rolnych i ich 

1 Uniwersytet ódzki.

2 S. Wójcik, Obrót nieruchomo ciami i gospodarstwami rolnymi mi dzy osobami Þ zycznymi – próba oceny i wnio-

ski de lege ferenda, (w:) Ksi ga Pami tkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, A. Oleszko (red.), 

Pozna  1993, s. 321.

3 Widocznym rezultatem tego procesu jest: Zielona ksi ga, Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospo-

litej Polskiej, Z. Radwa ski (red.), Warszawa 2006. Zob. tak e: Projekt Kodeksu cywilnego. Ksi ga pierwsza. 

Sprawozdanie z dyskusji przeprowadzonej w Izbie Cywilnej S du Najwy szego, Przegl d S dowy 2010, nr 2, 

s. 104 i nast.

4 Zob. np.: A. Lichorowicz, Uwagi w kwestii usytuowania przepisów o obrocie gruntami rolnymi w systemie prawa 

polskiego (na tle prawnoporównawczym), Przegl d Prawa Rolnego 2008, nr 2, s. 29–49; idem, Prawna regula-

cja obrotu gruntami rolnymi – ocena stanu aktualnego, postulaty de lege ferenda, „Przegl d Legislacyjny” 2009, 

nr 1/2, s. 11–22.

5 Por. np.: K. Osajda, G os w obronie klauzuli zasad wspó ycia spo ecznego (g os w dyskusji) (w:) Europeizacja 

prawa prywatnego, t. II, M. Pazdan, W. Popio ek, E. Rott–Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Warszawa 2008, s. 113–

116.
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wydajno  pracy,6 jest obszarowy ustrój przestrzeni rolniczej. Z tego te  wzgl du 
regulacja obrotu nieruchomo ciami rolnymi, w tym podzia u gospodarstwa rolne-
go, powinna by  ukierunkowana na kszta towanie po danej struktury obszarowej. 
O ile konieczno  oddzia ywania ze strony pa stwa na struktur  przestrzenn  go-
spodarstw rolnych – z uwagi chocia by na ograniczono  ziemi jako rodka produk-
cji w rolnictwie i dobra nieprzenaszalnego, niepowi kszalnego – zdaje si  by  bez-
dyskusyjna, o tyle otwarte pozostaje pytanie o rodki prawne za pomoc  których 
ustawodawca polski winien w t  dziedzin  ingerowa . Niew tpliwie do wypraco-
wania satysfakcjonuj cej odpowiedzi na to pytanie przyczynia si  trwaj ca aktu-
alnie dyskusja nad projektowanymi rozwi zaniami prawnym.7 Proces nowej kody-
fikacji wymaga bowiem czasu, g bokiej refleksji, a przede wszystkim – nabrania 
odpowiedniego dystansu wobec wyzwa , zwi kszaj cego tempo obrotu gospodar-
czego i narastaj cej liczby przepisów pochodz cych od organów Unii Europejskiej.8 

Niniejsze opracowanie ma ju  w za o eniu wpisywa  si  w t  jak e aktualn  
dyskusj . Jednocze nie szeroki i wieloaspektowo uwarunkowany zakres problemo-
wy wy aniaj cy si  na tle zagadnienia regu  dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa 
rolnego uzasadnia potrzeb  selekcji zagadnie . 

Rozwa ania, zgodnie z tematem zakre lonym w tytule, dotycz  podzia u go-
spodarstwa rolnego – de lege lata i de lege ferenda. Celowo przedmiotem podzia-
u czyni  w a nie gospodarstwo rolne, wychodz c z za o enia, e w tre ci przepisu 

art. 55³ kc. formu uj cego legaln  definicj  gospodarstwa rolnego wyst puje nor-
matywne kryterium „zorganizowanej ca o ci gospodarczej” cz ce poszczególne 
sk adniki tego  gospodarstwa w spójny system gospodarczy, zdolny do osi gania 
za o onych celów. W zwi zku z tym faktem uzasadnione jest, jak s dz , rozpatry-
wanie problematyki podzia u gospodarstwa rolnego w odniesieniu do ca ego gospo-
darstwa. Towarzyszy mi równocze nie wiadomo , e w wietle obowi zuj cych 
przepisów kodeksu cywilnego, tak jak przedmiotem prawa w asno ci w znaczeniu 
cywilistycznym s  tylko poszczególne rzeczy, tak i przedmiotem zniesienia wspó -
w asno ci s  tylko poszczególne rzeczy. Jednak e kryterium „zorganizowanej ca o-
ci gospodarczej” upowa nia mnie na p aszczy nie normatywnej, by rozpatrywa  

skutki podzia u w naturze gospodarstwa rolnego dla ca ego kompleksu maj tkowe-
go, zespo u sk adników tworz cych to gospodarstwo. Przyjmuj c tak  koncepcj  
przedstawienia interesuj cej mnie kwestii, warto odwo a  si  do pogl du prezento-

6 A. Lichorowicz, Problematyka struktur agrarnych w ustawodawstwie Wspólnoty Europejskiej, Kraków 1996, 

s. 11. Zob. tak e: idem, Harmonizowanie polskiego ustawodawstwa strukturalnego w rolnictwie z ustawodaw-

stwem Unii Europejskiej (na przyk adzie prawnego poj cia gospodarstwa rolnego), „Pa stwo i Prawo” 1996, 

z. 4–5, s. 131. 

7 Z. Truszkiewicz, Regulacja prawna obrotu nieruchomo ciami rolnymi mi dzy yj cymi – uwagi de lege ferenda, 

„Studia Iuridica Agraria” 2009, t. 8, s. 30 i nast.

8 M. Pyziak–Szafnicka, Wprowadzenie, (w:) Kodeks cywilny. Cz  ogólna. Komentarz, M. Pyziak–Szafnicka 

(red.), s. 32.
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wanego przez A. Stelmachowskiego, zgodnie z którym prawo cywilne zakre la bar-
dzo ogólne ramy dla przedmiotu w asno ci, a tradycyjny podzia  na rzeczy rucho-
me i nieruchomo ci wspó cze nie nie jest wystarczaj cy.9 Aprobuj c zaj te przez 
A. Stelmachowskiego stanowisko, nale y konsekwentnie stwierdzi , e rozwój cy-
wilizacji przyczyni  si  do swoistego „rozsadzenia ram” cywilistyki, prowadz c do 
rozbudowy tradycyjnego prawa cywilnego, a tym samym do rozchodzenia si  dróg 
prawa cywilnego i prawa rolnego. Równocze nie nie wyklucza to potrzeby poszuki-
wania nawet w konstrukcji w asno ci rzeczy pomocy w skutecznej ochronie jedno-
ci gospodarstwa rolnego oraz doskonalenia w tym celu prawnorzeczowej regulacji 

stosunków w asno ciowych. Jak trafnie wskazywa  W. Pa ko, organizacja procesu 
produkcji wymaga wspó cze nie wielu instrumentów prawnych, w ród których w a-
sno  materialnych (rzeczowych) czynników produkcji jest wa nym, ale nie jedy-
nym elementem tej organizacji. Je eli wi c mówimy o w asno ci gospodarstwa rol-
nego, to mamy na uwadze, zdaniem Autora, szersze i dynamiczne uj cie w asno ci 
jako zespo u prawnych mo liwo ci i uwarunkowa  czenia poszczególnych czyn-
ników produkcji i wprowadzania ich w rytm pracy, a tym samym mo liwo  re-
alizowania inicjatywy gospodarczej. Racj  ma W. Pa ko, twierdz c, e wyrazem 
tak pomy lanej w asno ci jest gospodarstwo, gdy  w nim ujawnia si  jedno  ci -
gle ró nicuj cego si  podmiotowo i przedmiotowo procesu produkcyjnego. Kon-
kluduj c Autor pisze, e „trudno zak ada , i  znajdziemy kiedykolwiek uniwersaln  
i sko czon  formu  prawn  wspomnianego uj cia w asno ci”.10 

Bezdyskusyjn  zatem spraw  jest, e przedmiotem zniesienia wspó w asno-
ci s  w istocie poszczególne sk adniki gospodarstwa, które do  wchodz  pod tytu-
em prawnym w asno ci.11 Równocze nie jednak zabieg legislacyjny polegaj cy na 

wprowadzeniu do tre ci przepisu art. 213 kc. w miejsce poj cia „nieruchomo  rol-
na” poj cia „gospodarstwo rolne” wskazuje na ca kowit  zmian  kontekstu, w ra-
mach którego problem zniesienia wspó w asno ci przez podzia  gospodarstwa rolne-
go ma by  analizowany. W istocie bowiem, gdyby aspekt w asno ciowy, aczkolwiek 
wci  wa ny i decyduj cy, by  jedynym aspektem eksponowanym na tle znaczenia 
rodzinnych gospodarstw rolnych w przekszta ceniach strukturalnych w rolnictwie, 
ustawodawca pozosta by, jak s dz , przy dawnym okre leniu „zniesienie wspó w a-
sno ci nieruchomo ci rolnej”. A zatem zmian  terminologiczn  dotycz c  przepisu 
art. 213 kc. oceniam pozytywnie i odczytuj  jako przesuni cie akcentu wskazuj ce, 
e gospodarstwo rolne ma pe ni  równie  inne, obok maj tkowej, funkcje w prze-

kszta ceniach ustrojowych i strukturalnych rolnictwa.12 Przyj cie aktualnej redakcji 

9 A. Stelmachowski, Wspó czesne zró nicowanie w asno ci, „Studia Iuridica Agraria” 2002, t. 2, s. 31. 

10 W. Pa ko, O prawie w asno ci i jego wspó czesnych funkcjach, Katowice 1984, s. 156. 

11 A. Oleszko, Zniesienie wspó w asno ci gospodarstwa rolnego, (w:) Prawo rolne, A. Stelmachowski (red.), War-

szawa 2009, s. 128.

12 Por.: Z. Truszkiewicz, Regulacja prawna obrotu nieruchomo ciami…, op. cit., s. 34–35.
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przepisu art. 213 kc. by o wyra nym sygnalizowaniem, e przy zniesieniu wspó -
w asno ci gospodarstwa rolnego nale y równocze nie bra  pod uwag  wszystkie 
aspekty funkcjonowania gospodarstw rolnych i wywa a  znaczenie przes anki ma-
j tkowej z przes ankami natury produkcyjnej, rodowiskowej, humanitarnej, psy-
chologicznej czy spo ecznej.

Dlatego te  dalsz  analiz  rozwi za  prawnych spróbuj  prowadzi  pod k -
tem ustalenia, w jakim zakresie w cywilnoprawnej regulacji podzia u gospodarstwa 
rolnego przedmiotem ochrony i szczególnego zainteresowania ustawodawcy mo e 
by  ta ca o , jak  jest gospodarstwo rolne postrzegane jako jednostka produkcyj-
na, maj tkowa i ród o zatrudnienia i utrzymania rolnika i jego rodziny. Niew tpli-
wie te trzy p aszczyzny czy sfery funkcjonowania gospodarstwa rolnego: produk-
cyjna, maj tkowa i rodzinna musz  by  rozpatrywane cznie. St d te  zasadnicza 
uwaga po wi cona zostanie poszukiwaniu odpowiedzi na wa kie pytanie: czy aktu-
alnie, zw aszcza w dobie opracowania za o e  nowych kodyfikacji prawa cywilne-
go, dostrzega si  potrzeb  dookre lenia czy sprecyzowania przes anki warunkuj cej 
podzia  gospodarstwa rolnego, czy mo e wr cz przeciwnie – zauwa a si  koniecz-
no  zast pienia jej bardziej pojemn  formu ?

Znalezienie satysfakcjonuj cych odpowiedzi na wszystkie odnotowane wy ej 
dylematy nie b dzie jednak mo liwe bez krótkiego odniesienia si  do kwestii aktu-
alnego sposobu uregulowania regu  podzia u gospodarstwa rolnego w naszym po-
rz dku normatywnym. 

2. Przypomnie  wypada, e na skutek nowelizacji kodeksu cywilnego dokona-
nej ustaw  z dnia 28 lipca 1990 roku13 regu y dopuszczalno ci podzia u gospodar-
stwa rolnego w wyniku zniesienia wspó w asno ci (i dzia u spadku) przesta y by  
jednolite. Postanowienia przepisu art. 213 kc. dotycz  tylko s dowego zniesienia 
wspó w asno ci, natomiast zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego w try-
bie umownym pozostaje poza dzia aniem tego przepisu.14 

Odnotowany tu brak jednolito ci regu  dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa 
rolnego zosta  dodatkowo pog biony poprzez odwo anie si  przez ustawodawc  
do poj cia niedookre lonego jako przes anki warunkuj cej s dowy podzia  gospo-
darstwa rolnego. W wietle unormowania przepisu art. 213 kc., przy rozpatrywa-
niu przez s d mo liwo ci zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego przez 

13 Dz.U. Nr 55, poz. 321 z pó n. zm.

14 Taki stan prawny jest konsekwencj  skre lenia w 1990 roku z kodeksu cywilnego przepisu art. 163, który zawie-

ra  ograniczenia dotycz ce podzia u gospodarstw rolnych. Ustawodawca, liberalizuj c wówczas zasady obrotu 

nieruchomo ciami rolnymi: 1) dawa  wyraz d eniu do zmniejszenia wcze niejszych ogranicze  w tym zakresie, 

2) podkre la  znaczenie swobody rozporz dzania przedmiotem w asno ci przez w a ciciela, 3) wskazywa  na ko-

nieczno  ochrony ekonomicznej gospodarstwa w sytuacji, gdyby – tak jak w przypadku art. 213 kc. – wspó -

w a ciciele nie porozumieli si  co do sposobu zniesienia wspó w asno ci. Tak: K. Stefa ska, (w:) Prawo rolne, 

P. Czechowski (red.), Warszawa 2011, s. 188.
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jego podzia  mi dzy wspó w a cicieli, nale y uwzgl dni , czy podzia  ten nie b dzie 

sprzeczny z zasadami prawid owej gospodarki rolnej. A zatem warunkiem dopusz-

czalno ci podzia u gospodarstwa w naturze jest wymóg zgodno ci podzia u z zasa-

dami prawid owej gospodarki rolnej.15 

Zawarte w tre ci przepisu art. 213 kc. kryterium zasad prawid owej gospodarki 

rolnej niew tpliwie zapewnia s dowi wi ksz , ni  to by o poprzednio, elastyczno  

przy podejmowaniu rozstrzygni . W tym sensie odpowiada ono ogólnie przyj te-

mu kierunkowi liberalizowania ogranicze  w obrocie nieruchomo ciami rolnymi. 

Wydaje si  jednak, e w zwi zku w ogóle z konstrukcj  omawianego przepisu mo -

na mie  okre lone w tpliwo ci co do skuteczno ci jego oddzia ywania na struktu-

r  obszarow  gospodarstw rolnych i przeciwdzia ania nieracjonalnym podzia om.16 

Do zagadnienia tego ustosunkowa am si  ju  szerzej,17 jednak warto w tym miej-

scu przypomnie , e zarysowuje si  nowy kierunek interpretacji zwrotu zasad pra-

wid owej gospodarki rolnej, który w coraz wi kszym stopniu zdeterminowany jest 

przez ustawodawstwo Unii Europejskiej. Takie podej cie ustawodawcy polskiego 

jest równocze nie wymownym przyk adem akcentowania znaczenia przes anek na-

tury pro rodowiskowej, ekologicznej jako determinantów nie tylko ju  np. zmniej-

szania stopnia intensyfikacji produkcji rolnej, ale równie  kszta towania w a ciwej, 

z punktu widzenia aktualnego kontekstu polityczno–gospodarczego, tre ci zasad 

prawid owej gospodarki rolnej. Oczywi cie kryteria zawarte w przepisach takich 

jak np.: ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych18 czy Prawo ochrony rodowi-

ska19 traktowa  nale y jedynie jako pewne pomocnicze wskazówki przy eliminowa-

niu sfery niepewno ci znaczeniowej zasad prawid owej gospodarki rolnej. Wynika 

to w pierwszym rz dzie z faktu, e cytowane, przyk adowe regulacje ju  z za o enia 

maj  realizowa  inne cele. Jednak e w sposób po redni, jak s dz , przyczyniaj  si  

do nadania nowego proekologicznego wymiaru, nowej „jako ci” poj ciu zasad pra-

wid owej gospodarki rolnej, którym pos uguje si  kodeks cywilny. Co wi cej, ana-

liza zada  i funkcji przypisywanych aktualnie prawnym instrumentom wspierania 

rozwoju obszarów wiejskich, a wywodz cym si  w a nie z prawa europejskiego, 

15 Por.: A. Majewski, Sprzeczno  z zasadami prawid owej gospodarki rolnej jako przes anka niedopuszczalno-

ci zniesienia wspó w asno ci nieruchomo ci rolnej przez jej podzia , „Gda skie Studia Prawnicze” 2009, t. 21, 

s. 92–93.

16 Szerzej na ten temat: K. Stefa ska, Problem struktury obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych w praw-

nej regulacji okresu transformacji ustrojowej, (w:) Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej, S. Prutis (red.), 

Bia ystok 1998, s. 119 i nast.

17 J. Miko ajczyk, Zasady prawid owej gospodarki rolnej jako przes anka dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa 

rolnego, (w:) Rozprawy z prawa prywatnego. Ksi ga pami tkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi Olesz-

ce, A. Da ko–Roesler, J. Jacyszyn, M. Pazdan, W. Popio ek (red.), Warszawa 2012, s. 351 i nast.

18 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 

1266 z pó n. zm.).

19 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 

z pó n. zm.).
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pozwoli a T. Kurowskiej skonstatowa , e z biegiem czasu poj cie „prawid owej 
gospodarki” zostanie zast pione przez poj cie „ ywotno ci gospodarstwa”.20

2.1. W zwi zku z tre ci  przepisu art. 213 kc. S. Rudnicki wskazywa  m.in., e 
podzia  fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia wspó w asno ci, wyra nie 
preferowanym przez kodeks cywilny. Zdaniem autora trzeba bowiem pami ta , e 
„podzia  fizyczny rzeczy jest z regu y najbardziej sprawiedliwy i po dany zw asz-
cza dla niezamo nych wspó w a cicieli dlatego, e unika si  w ten sposób obci a-
nia ich wysokimi, cz stokro  nierealnymi sp atami”.21 Znane jest tak e w tej sprawie 
stanowisko SN, zgodnie z którym „kodeks cywilny preferuje zniesienie wspó w a-
sno ci przez podzia  fizyczny rzeczy wspólnej. Wynika to wyra nie z postanowie  
przepisów art. 211, art. 212 § 2 i art. 214 kc. Je eli zniesienie wspó w asno ci nast -
puje z mocy orzeczenia s du, s d powinien wi c przede wszystkim bra  pod uwa-
g  ten sposób wyj cia ze wspólno ci, chyba e wspó w a ciciele daj  przyznania 
rzeczy wspólnej jednemu z nich w zamian za sp aty, albo sprzedania stosownie do 
przepisów kodeksu post powania cywilnego. W braku takich da  s d powinien 
ustali , czy istnieje fizyczna i prawna mo liwo  podzia u, a dopiero gdy podzia  
nie jest dopuszczalny – a przedmiotem podzia u jest nieruchomo  rolna – znie  
wspó w asno  w sposób okre lony w art. 214 kc.”22 Odnotowane stanowisko SN 
mo e, jak s dz , sk ania  do pewnych refleksji. W tym miejscu przypominaj  si  
bowiem uwagi zg oszone wprawdzie w zwi zku z innym tematem, niemniej jednak 
aktualne w poruszanej tu kwestii. I tak, ustosunkowuj c si  do zagadnienia cywilno-
prawnej ochrony gruntów rolnych i le nych, s usznie wskazywano, e w sprawach 
o zniesienie wspó w asno ci i dzia  spadku gospodarstw rolnych nale y zaniecha  
podzia u w naturze, gdy przyznanie gospodarstwa jednemu wspó w a cicielowi 
(spadkobiercy) zapewni wy sz  produkcj , prawid ow  konfiguracj , umo liwiaj -
c  stosowanie nowoczesnej agrotechniki i post pu, czemu przeciwstawia si  roz-
drobnienie gruntów i tworzenie nowych siedlisk i s u ebno ci drogowych dla ma o 
towarowych gospodarstw z uszczupleniem przestrzeni produkcyjnej.23 Wyrazem tej 
zasady by a przede wszystkim uchwa a SN z dnia 15 grudnia 1969 roku, ustalaj ca 
Wytyczne Wymiaru Sprawiedliwo ci i Praktyki S dowej w sprawach o dzia  spad-

20 T. Kurowska, Zadania i funkcje instrumentów prawnych wspierania rozwoju obszarów wiejskich, (w:) „Studia Iuri-

dica Agraria” 2005, t. 4, s. 248.

21 S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi ga druga: W asno  i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003, 

s. 290. Por. tak e: J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994, s. 141; S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys 

prawa rzeczowego, Warszawa 1989, s. 107.

22 Postanowienie SN z dnia 30 pa dziernika 1978 roku (III CRN 214/78), Lex nr 8143. W orzecznictwie wskazano 

tak e, e podzia  Þ zyczny gospodarstwa rolnego, w szczególnych sytuacjach, polega  mo e na jego likwidacji 

przez wydzielenie wspó w a cicielom (wspó spadkobiercom) dzia ek z przeznaczeniem na uzupe nienie posia-

danych ju  odr bnych gruntów wspó w a cicieli, ewentualnie ich nast pców. Do szczególnych sytuacji zaliczono 

m. in. okoliczno , e gospodarstwo nie posiada zdolno ci do samodzielnej produkcji towarowej, a rodzaj u yt-

ków nie stwarza perspektywy jej uzyskania w przysz o ci. Por.: Postanowienie SN z dnia 3 wrze nia 1997 roku 

(I CKN 344/97), niepubl. 

23 J. Szachu owicz, Cywilnoprawna ochrona gruntów rolnych i le nych w praktyce s dowej, „Nowe Prawo” 1987, 

nr 6, s. 34.
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ku obejmuj cego gospodarstwo rolne,24 ale tak e i inne orzeczenia SN.25 Odnotowa-
ne tu pogl dy SN akcentuj ce problem przeciwdzia ania nieracjonalnym podzia om 
gospodarstw rolnych z punktu widzenia interesów tych wspó w a cicieli, którzy nie 
otrzymali gospodarstwa w naturze w cz ci odpowiadaj cej wysoko ci ich udzia-
ów, niejednokrotnie mog y oznacza  pogorszenie ich sytuacji faktycznej i praw-

nej. Jednak e kwestia zapobiegania podzia om gospodarstw rolnych w wyniku znie-
sienia wspó w asno ci nie mo e by  rozpatrywana tylko przez pryzmat interesów 
wspó w a cicieli, chocia  dla nich ma znaczenie podstawowe. Zapewnienie w a ci-
wej struktury obszarowej gospodarstw rolnych to tak e problem istotny ze spo ecz-
nego punktu widzenia. W jego realizacji znajduj  wyraz okre lone interesy spo ecz-
ne – zabezpieczenie odpowiedniego area u gruntów dla potrzeb produkcji rolnej, 
zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego, stworzenie warunków sprzyjaj cych 
trwa ym przeobra eniom strukturalnym naszego rolnictwa. 

3. Przy tak nakre lonym kontek cie polityczno–prawnym szczególnego znacze-
nia nabiera problem zró nicowania w kodeksie cywilnym regu  podzia u gospodar-
stwa rolnego ze wzgl du na to, czy podzia  dokonywany jest w drodze czynno ci 
prawnej, czy te  w trybie s dowym. Wprowadzenie do kodeksu cywilnego, w wy-
niku jego nowelizacji z 1990 roku, ograniczenia p yn cego z tre ci przepisu art. 
213 kc., przy jednoczesnym przyzwoleniu na swobodny podzia  gospodarstw rol-
nych w drodze umów, spowodowa o formu owanie rozbie nych opinii w tej kwe-
stii. Krytyczne oceny w tym wzgl dzie, stawiaj ce m.in. zarzut o braku konsekwen-
cji ustawodawcy, wyrazili zw aszcza M. Ptaszyk,26 A. Lichorowicz,27 S. Wójcik28 
czy M. B a ejczyk.29 O ile taki punkt widzenia, zw aszcza w kontek cie zachowania 
okre lonej struktury obszarowej gospodarstw rolnych, mo na uzna  za zrozumia-
y, to trzeba jednocze nie zastrzec, tak jak to czyni K. Stefa ska, e poprzez skre-
lenie przepisu art. 163 kc. i zmian  przepisu art. 213 kc. ustawodawca zdaje si  sy-

gnalizowa , e istotniejsza ni  sama struktura obszarowa gospodarstw rolnych jest 

24 OSNCP 1970, z. 3, poz. 39. Podkre li  nale y, e w wietle cytowanej uchwa y o tym, czy mimo mo liwo ci po-

dzia u z zachowaniem podstawowej normy obszarowej nale y w konkretnym wypadku podzieli  gospodarstwo, 

decydowa  mia y w szczególno ci kryteria, oparte zw aszcza na przes ankach ekonomicznych. Do kryteriów 

tych zaliczono w szczególno ci: „a) celowo  podzia u w naturze, gdy rodzaj u ytków lub niska jako  gleby nie 

daj  gwarancji prowadzenia na wydzielonej spadkobiercy dzia ce produkcyjnie samodzielnej i maj cej perspek-

tywy dalszego rozwoju zorganizowanej jednostki gospodarczej […] oraz b) celowo  podzia u z punktu widzenia 

podmiotowych kwaliÞ kacji uczestników dzia u – przy uwzgl dnieniu ca okszta tu ich sytuacji osobistej i rodzinnej 

[…]”. 

25 Por.: uchwa  SN z dnia 27 marca 1965 roku, (III CO 11/65), OSNC 1965, z. 12, poz. 207; wyrok SN z dnia 24 

kwietnia 1968 roku (III CRN 60/68), Lex nr 6322.

26 M. Ptaszyk, Nowe zasady obrotu nieruchomo ciami rolnymi inter vivos, „Pa stwo i Prawo” 1991, z. 7, s. 55–56.

27 A. Lichorowicz: Zagadnienia dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa rolnego (ze szczególnym uwzgl dnieniem 

roli notariusza), (w:) Ksi ga pami tkowa, I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Pozna  1993, s. 128–

129. Autor wskazywa , e przepis art. 213 kc. cechuje si  zasadniczym p kni ciem konstrukcyjnym, skoro jego 

brzmienie ogranicza kontrol  zgodno ci podzia ów gospodarstw z zasadami prawid owej gospodarki rolnej tylko 

do dzia ów s dowych.

28 S. Wójcik, Obrót nieruchomo ciami i gospodarstwami…, op. cit., s. 330–332.

29 M. B a ejczyk, Ustrojowe podstawy i kierunkowe za o enia programu rolnego, Wroc aw 1990, s. 23.
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kwestia stwarzania warunków dla rozwoju produkcji rolnej w tych gospodarstwach. 
To przede wszystkimi sami wspó w a ciciele powinni porozumie  si  co do sposobu 
podzia u gospodarstwa rolnego. Gdy jest zgoda mi dzy wspó w a cicielami co do 
sposobu podzia u gospodarstwa rolnego, który ka demu ze wspó w a cicieli zapew-
ni mo liwo  racjonalnego gospodarowania, nie ma potrzeby administracyjnego in-
gerowania.30 Dodatkowy argument, potwierdzaj cy s uszno  prezentowanego wy-
wodu, Autorka odnajduje w zmianie samego przedmiotu zniesienia wspó w asno ci. 

Podobnie zagadnienie to ujmuje S. Prutis, pisz c, e obowi zuj cy model praw-
ny zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego staje si  klarowny i zrozumia-
y, gdy przyjmiemy nast puj c  lini  rozumowania. Brak jakichkolwiek ograni-

cze  w przypadku zgodnego, umownego zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa 
jest konsekwencj  zniesienia ogranicze  w obrocie nieruchomo ciami rolnymi. Sta-
bilno  i poszanowanie prawa w asno ci odnosz  si  bowiem tak e do w asno ci 
wspólnej. Je eli w a ciciele wspólnego gospodarstwa potrafi  w sposób zgodny po-
dzieli  to gospodarstwo, ich prawo do takich rozporz dze  nie ulega adnym ogra-
niczeniom. W przypadku sporu mi dzy wspó w a cicielami regulacja prawna musi 
wype nia  swoist  funkcj  rozdzielcz , okre laj c regu y zniesienia wspó w asno-
ci.31

Konstatacje K. Stefa skiej i S. Prutisa s  na tyle przekonuj ce, i  w a ciwie 
ich s uszno  mo na by tylko podkre li , dodatkowo wskazuj c, e mimo i  prze-
pisy szczególne dotycz ce zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego maj  
zastosowanie tylko w s dowym trybie zniesienia wspó w asno ci, po rednio od-
dzia uj , jak s dz , na tryb umowny. Mianowicie, regulacja ta spe nia rol  zabez-
pieczenia na wypadek sporu pomi dzy stronami,32 sprzyja ostro niejszemu i wywa-
onemu formu owaniu da  przez wspó w a cicieli, przez co po rednio zmierza 

w kierunku przeciwdzia ania uprzywilejowaniu pozycji prawnej któregokolwiek 
z nich, a w konsekwencji mo e przynie  pozytywne efekty i to nie tylko w zakresie 
struktury obszarowej gospodarstwa rolnych, ale równie  szeroko poj tych, trwa ych 
przekszta ce  strukturalnych w rolnictwie. 

Ponadto, maj c na uwadze okoliczno , e rodzinne gospodarstwo rolne b -
d ce podstaw  ustroju rolnego „nie jest celem samym w sobie” i e „powinno ono 
stanowi  efektywn  form  gospodarowania pozwalaj c  prowadzi  produkcj  roln  
w celu nie tylko zapewnienia godziwego utrzymania rodzinom rolniczym, ale tak e 
najpe niejszego zaspokojenia potrzeb spo ecze stwa”,33 nie pozbawione racji b dzie 

30 K. Stefa ska: Model indywidualnego gospodarstwa rolnego w wietle znowelizowanego kodeksu cywilnego, 

„Pa stwo i Prawo” 1992, z. 3, s. 37 oraz K. Stefa ska, Problem struktury obszarowej…, op. cit., s.126. 

31 S. Prutis, (w:) Polskie prawo rolne…, op. cit., s. 103. 

32 Por.: E. Kremer, Problematyka prawna sp at z gospodarstwa rolnego, Kraków 1993, s. 110.

33 Zob.: wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 roku, (P 4/99), OTK 2001, nr 1, poz. 5. 
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wi zanie ogranicze  przy s dowym trybie zniesienia wspó w asno ci z konieczno-
ci  zapewnienia ochrony takiej warto ci, jak  jest gospodarstwo rodzinne.

Na tym tle zrozumia e s  tak e odst pstwa od uniwersalnych regu  zniesienia 
wspó w asno ci i zastosowanie rozwi za  szczególnych, okre lonych w tre ci prze-
pisów art. 213–218 kc. 

4. Zbli aj c si  do sformu owania konkluzji tej cz ci rozwa a , nale y krót-
ko zwróci  uwag  w a nie na kwesti  ochrony gospodarstwa rodzinnego na tle prze-
pisów reguluj cych podzia  gospodarstwa rolnego w wyniku zniesienia jego wspó -
w asno ci. Zauwa my, e daleko posuni ty liberalizm w obrocie nieruchomo ciami 
rolnymi, dotycz cy tak e podzia u gospodarstwa rolnego w umownym trybie znie-
sienia wspó w asno ci, nie rysuje si  dzi  ju  tak wyra nie, gdy skonfrontujemy 
okre lony przypadek umownego podzia u gospodarstwa rolnego z przepisami po-
zakodeksowych aktów prawnych, np. ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego.34 
W pewnych sytuacjach rozwi zania wynikaj ce z przepisów u.k.u.r po rednio de-
terminuj  kszta t instytucji zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego. Mia-
nowicie, konfrontuj c umowny podzia  gospodarstwa rolnego zw aszcza z posta-
nowieniami przepisu art. 6 u.k.u.r.,35 zauwa my, e przes anki wskazane przez 
ustawodawc  w tym przepisie musz  zosta  spe nione nie tylko w przypadku naby-
cia prawa w asno ci nieruchomo ci rolnej b d  jej cz ci, ale tak e w sytuacji, gdy 
nabywany jest udzia  w takiej nieruchomo ci. St d te  E. Klat–Górska wyprowadzi-
a trafny wniosek, ze przes anki z przepisu art. 6 u.k.u.r. musi spe nia  wspó w a ci-

ciel–nabywca udzia u od innego wspó w a ciciela.36 Nie ulega jednak w tpliwo ci, 
e takiej interpretacji cytowanych przepisów nie b dziemy stosowa  w odniesieniu 

do ka dego przypadku nabycia przez wspó w a ciciela udzia u od innego wspó w a-
ciciela w drodze umowy zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego. Oczy-

wist  spraw  jest, e w przypadku umownego podzia u gospodarstwa rolnego w wy-
niku zniesienia jego wspó w asno ci ka dy ze wspó w a cicieli mo e otrzyma  na 
w asno  cz  dot d wspólnej nieruchomo ci rolnej, odpowiadaj c  wielko ci 
i warto ci jego udzia u we wspó w asno ci, bez wzgl du na to, czy spe nia warun-
ki z art. 6 u.k.u.r., czy te  nie. W takiej sytuacji chodzi przecie  o przeniesienie w a-
sno ci nieruchomo ci rolnej tylko w sensie prawno–technicznym. Z ekonomiczno–
gospodarczego punktu widzenia wspó w a ciciel nabywa tylko ekwiwalent swoich 

34 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kszta towaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. Nr 803), cytowa-

na dalej jako u.k.u.r.

35 Zgodnie z tre ci  przepisu art. 6.1. u.k.u.r.: Za rolnika indywidualnego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, uwa-

a si  osob  Þ zyczn  b d c  w a cicielem, u ytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzier-

awc  nieruchomo ci rolnych których czna powierzchnia u ytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadaj -

c  kwaliÞ kacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszka  w gminie, na obszarze której jest po o ona jedna 

z nieruchomo ci rolnych wchodz cych w sk ad gospodarstwa rolnego i prowadz c  przez ten okres osobi cie 

to gospodarstwo.

36 Szerzej na ten temat: E. Klat–Górska, Ograniczenia w nabywaniu w asno ci nieruchomo ci rolnych wed ug usta-

wy o kszta towaniu ustroju rolnego (cz. II), „Rejent” 2004, nr 6, s. 76.
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dotychczasowych uprawnie , które mia y posta  udzia u we wspó w asno ci. Spra-
wa warunków z przepisu art. 6 u.k.u.r. by aby wi c dla wspó w a cicieli aktualna 
dopiero w sytuacji takiego podzia u gospodarstwa rolnego, gdyby cz ci im przy-
dzielone mia y przewy sza  ich udzia y w rodzinnym gospodarstwie rolnym, któ-
rego dotyczy oby zniesienie wspó w asno ci. Innymi s owy, w stosunku do cz ci 
przewy szaj cej udzia  nale a oby wymaga  od wspó w a ciciela spe nienia warun-
ków z przepisu art. 6 u.k.u.r. 

Pozostaj c przy problematyce ochrony struktury obszarowej gospodarstwa rol-
nego przed nieracjonalnym podzia em, niezb dne wydaje si  krótkie nawi zanie do 
kwestii skutków prawnych z o enia przez ANR o wiadczenia o nabyciu nierucho-
mo ci rolnej w przypadku, gdy przeniesienie w asno ci nieruchomo ci nast puje 
w wyniku zawarcia umowy o zniesienie wspó w asno ci gospodarstwa rolnego (art. 
4 u.k.u.r.37). Sam zamys  wprowadzenia przez ustawodawc  rozwi zania, które daje 
ANR podstaw  do daleko posuni tej ingerencji we w asno  rolnicz , jest czytelny. 
Ustawodawca d y  do „uszczelnienia” systemu kontroli obrotu nieruchomo ciami 
rolnymi, a tym samym do obj cia reglamentacj  nie tylko samej umowy sprzeda y 
nieruchomo ci rolnej, ale tak e innych umów prowadz cych do przeniesienia w a-
sno ci nieruchomo ci rolnych. Kwestia ta zdaje si  rysowa  bardziej jako cel po-
lityczny, jako zagwarantowanie mo liwo ci kontrolowania przez pa stwo zjawisk 
zachodz cych w obr bie w asno ci rolniczej. St d te  kszta t analizowanej tu regu-
lacji wyznaczony zosta  w du ej mierze w a nie przez kontekst polityczno–prawny. 
Inn  spraw  jest celowo  takiej reglamentacji. Jednak e formu owane w pocz tko-
wym okresie obowi zywania przepisów u.k.u.r. obawy, czy reglamentacja ta nie jest 
zbyt restrykcyjna i czy w rezultacie nie doprowadzi do odrodzenia si  zjawiska nie-
formalnego obrotu ziemi ,38 nie znajduj  potwierdzenia w badaniach empirycznych.

Sformu owanie przepisu art. 4 u.k.u.r. nie jest wolne od kontrowersji w sytu-
acji, gdy zawarto umow  zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego. O ile 
bezsporny jest fakt, e ród em przeniesienia w asno ci nieruchomo ci rolnej, któ-
re stwarza po stronie ANR uprawnienie do z o enia o wiadczenia o nabyciu, jest 
wy cznie umowa, o tyle sam zakres przedmiotowy przepisu art. 4 u.k.u.r. nasu-
wa okre lone w tpliwo ci interpretacyjne. Chodzi tu zw aszcza o pewne kategorie 
umów, w stosunku do których przyznanie Agencji uprawnienia do z o enia o wiad-
czenia o nabyciu, jest – jak podnosi M. Sta ko – „co najmniej w tpliwe”.39 Znane 
jest zapatrywanie, e umowne zniesienie wspó w asno ci gospodarstwa rolnego nie 
powinno podlega  re imowi prawnemu u.k.u.r. Zwolennikami takiego punktu wi-

37 Zgodnie z tre ci  przepisu art. 4 u.k.u.r.: Je eli przeniesienie w asno ci nieruchomo ci rolnej o powierzchni nie 

mniejszej ni  5 ha nast puje w wyniku zawarcia umowy innej ni  umowa sprzeda y, Agencja dzia aj ca na rzecz 

Skarbu Pa stwa mo e z o y  o wiadczenie o nabyciu tej nieruchomo ci za zap at  równowarto ci pieni nej.

38 M. Sta ko, Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agraria” 2005, 

t. 4, s. 114. 

39 M. Sta ko, Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy…, op. cit., s. 114.
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dzenia s  B. Swaczyna,40 Z. Truszkiewicz41 i M. Sta ko,42 cho  przedstawiona przez 
nich argumentacja uzasadniaj ca ten pogl d jest odmienna. Generalna konkluzja za-
wiera si  w twierdzeniu, e przedmiotowe uj cie przepisu art. 4 u.k.u.r. jest nie-
w tpliwie zbyt szerokie.43 St d te  uzasadniony wydaje si  postulat de lege ferenda 
zmiany analizowanego tu rozwi zania prawnego. Celowo  tej zmiany w odniesie-
niu do umowy o zniesienie wspó w asno ci gospodarstwa rolnego jest bezdyskusyj-
na. Odwo uj c si  do pogl du M. Sta ko, podkre lmy raz jeszcze, e „natura” praw-
na stosunków wynikaj cych z podzia ów maj tków, czy znoszenia wspó w asno ci, 
z uwagi na inne cele tych czynno ci, powoduje, e nie nadaj  si  one do reglamento-
wania w drodze ingerencji ANR. W tpliwo ci budzi jedynie kwestia metody wy -
czenia tej umowy spod dzia ania przepisu art. 4 u.k.u.r. Przypisanie tego zadania no-
tariuszom, którzy przy braku formalnej regulacji prawnej w tym zakresie, w sposób 
uznaniowy, w drodze wyk adni celowo ciowej, mieliby swoim rozstrzygni ciem 
wp ywa  na sytuacj  stron i powodowa  powstanie okre lonych skutków prawnych 
rzutuj cych na kszta towanie struktury obszarowej gospodarstwa rolnego, mo e wy-
da  si  co najmniej zastanawiaj ce. Nie wydaje si , aby do wy czenia umowne-
go zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego spod dzia ania przepisu art. 
4 u.k.u.r. mog o doj  w drodze wyk adni tego  przepisu bez konieczno ci zmia-
ny jego zakresu przedmiotowego.44 Argumentacja zawarta w wywodach M. Sta -
ko jest prawniczo logiczna i przekonuj ca. Oceniaj c pozytywnie udzia  notariuszy 
w przekszta ceniach struktury agrarnej, odnotowuj c ich istotny wp yw na kszta -
towanie wiadomo ci spo ecznej, zauwa my równocze nie, e ich rola nie powin-
na i nie mo e sprowadza  si  do zast powania ustawodawcy. Racj  ma K. Stefa -
ska, gdy wskazuje, e notariusze, wype niaj c swój prawny obowi zek udzielania 
stronom niezb dnych wyja nie  dotycz cych dokonywanej czynno ci notarialnej,45 
po rednio mog  tak e bra  udzia  w dokonuj cych si  przekszta ceniach stosunków 
w asno ciowych w rolnictwie. Nie ulega w tpliwo ci, e w sytuacji, gdy ustawo-
dawca wyznacza jedynie okre lone kierunki oddzia ywania, nie reguluj c od razu 
wszystkich spornych czy problematycznych kwestii, notariusz przy realizacji pod-
stawowych za o e  ustawodawcy „musi uwzgl dnia  szereg unormowa  prawnych, 
widzie  poszczególne rozwi zania prawne w ich kontek cie polityczno–prawnym, 
uwzgl dnia  wyra one w prawie warto ci”.46 Nie oznacza to jednak, e potencjalna 

40 B. Swaczyna, Umowne zniesienie wspó w asno ci nieruchomo ci, Warszawa 2004, s. 176–177. 

41 Z. Truszkiewicz, Przeniesienie w asno ci nieruchomo ci rolnej w wietle ustawy o kszta towaniu ustroju rolnego 

(cz. I), „Rejent” 2003, nr 9, s. 50–51. 

42 M. Sta ko, Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy…, op. cit., s. 117.

43 Ibidem, s. 123. 

44 Postulat szybkiego podj cia nowej legislacji sformu owany zosta  tak e przez S. Prutisa. Szerzej na ten temat: 

S. Prutis, Kszta towanie ustroju rolnego – potrzeba nowej regulacji, „Studia Iuridica Agraria” 2005, t. 5, s. 168 

i nast. 

45 Por. przepis art. 80 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 20002 r. Nr 

42, poz. 369 z pó n. zm.).

46 K. Stefa ska, Rola notariusza w kszta towaniu modelu indywidualnego gospodarstwa rolnego, (w:) Problematy-

ka prawna reprywatyzacji notariatu polskiego, Pozna  – Kluczbork 1996, s. 113.
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mo liwo  oddzia ywania notariusza w sfer  kszta towania stosunków spo ecznych 
w rolnictwie mo e by  uto samiana ze swoistym „wchodzeniem w rol ” ustawo-
dawcy. St d te  nie wydaje si  zasadne przypisywanie notariuszom roli kszta tuj cej 
w zakresie tworzenia katalogu umów, które nie powinny podlega  re imowi przepi-
su art. 4 u.k.u.r.

4.1. Brak jednolito ci regu  dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa rolnego 
jest wyra ny równie  na tle innych aktów prawnych. Si gni cie do rozwi za  bar-
dziej szczegó owych pozwala skonstatowa , e mo emy zaobserwowa  silnie za-
rysowan  tendencj  do pog biania zró nicowania zasad w zakresie dopuszczalno-
ci podzia u gospodarstwa rolnego ze wzgl du na to, czy podzia  ten dokonywany 

jest w drodze czynno ci prawnej, czy te  w trybie s dowym. Doskona  ilustra-
cj  w tym wzgl dzie, obok wskazanych ju  postanowie  u.k.u.r., b d  rozwi zania 
prawne wynikaj ce z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nierucho-
mo ciami.47 O ile zakres przedmiotowy stosowania przepisów dzia u III rozdzia-
u 1 u.g.n. zosta  okre lony w przepisie art. 92 u.g.n. przez generalne wy czenie 

stosowania tych przepisów w odniesieniu do nieruchomo ci po o onych na obsza-
rach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i le ne, a w przypadku 
braku planu miejscowego do nieruchomo ci wykorzystywanych na cele rolne i le-
ne, o tyle w pewnych sytuacjach ustawa ta poddaje reglamentacji równie  niektóre 

podzia y nieruchomo ci wykorzystywanych rolniczo. Podzia  takich nieruchomo ci 
obj ty jest regulacj  zawart  w u.g.n. w dwóch przypadkach, a mianowicie wów-
czas, gdy dokonanie podzia u spowodowa oby: 1) konieczno  wydzielenia nowych 
dróg nieb d cych niezb dnymi drogami dojazdowymi do nieruchomo ci wchodz -
cych w sk ad gospodarstw rolnych albo 2) wydzielenie dzia ek gruntu o powierzch-
ni mniejszej ni  0,3 ha. W wietle za  przepisu art. 93 ust. 2a u.g.n. podzia  nieru-
chomo ci przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolne i le ne, powoduj cy 
wydzielenie dzia ek gruntu o powierzchni mniejszej ni  0,3 ha, jest dopuszczalny je-
dynie w celu powi kszenia s siedniej nieruchomo ci lub regulacji granic mi dzy s -
siaduj cymi nieruchomo ciami. O dopuszczalno ci podzia u decyduje kryterium ra-
cjonalnej gospodarki prowadz ce do poprawy warunków gospodarowania. Zamiar 
ustawodawcy sprzyjania transakcjom mi dzys siedzkim dokonywanym w celu zra-
cjonalizowania roz ogu gruntów i stworzenia prawnych przeszkód dla niekontrolo-
wanego wprowadzania do obrotu niewielkich dzia ek gruntu rolnego, których na-
bywca z pewno ci  nie b dzie wykorzystywa  dla prowadzenia produkcji rolnej, 
jest tu wyra ny.48 Po raz kolejny wypada wi c zaakcentowa  problem kontekstu po-
lityczno–prawnego, w ramach którego dana instytucja funkcjonuje. O tym bowiem 
jak postrzegamy i rozumiemy tre  okre lonego rozwi zania prawnego w danym 

47 Tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z pó n. zm., cytowana dalej jako u.g.n.

48 B. Wierzbowski, Podzia  nieruchomo ci przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolne i le ne, „Studia 

Iuridica Agraria” 2007, t. 6, s. 119. 
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czasie, decyduje wiele okoliczno ci, w ród których istotne s  równie  inne ani e-
li tylko prawne, uwarunkowania. S usznie zatem T. Kurowska zauwa a, e posta-
nowienia u.g.n. nale ce do „sfery rolnej” powinny wspiera  realizacj  funkcji pro-
dukcyjno–ochronnej. Ich zadania sprowadzaj  si  do poprawy struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych (struktury gruntowej), reorganizacji gospodarstw poprzez ich 
modernizacj  a w konsekwencji do nadania im statusu gospodarstw ywotnych.49

O ile taki punkt widzenia uznajemy za s uszny, to trzeba jednocze nie zastrzec, 
tak jak to wskazuje B. Wierzbowski, e podzia  nieruchomo ci rolnych, zgodny 
z postanowieniami u.g.n. mo e powodowa  okre lone problemy w praktyce nota-
rialnej.50 Okoliczno  ta widoczna jest tak e na tle umownego zniesienia wspó w a-
sno ci gospodarstwa rolnego. Za ó my zatem, e czterej wspó w a ciciele gospo-
darstwa rolnego, obejmuj cego nieruchomo  roln , w sk ad której wchodzi jedna 
dzia ka ewidencyjna o powierzchni 1 ha, zamierzaj  dokona  zniesienia wspó w a-
sno ci gospodarstwa rolnego przez jego podzia  w naturze, w trybie umownym, 
w cz ciach równych. Ich prawo do rozporz dzania przedmiotem wspó w asno ci 
doznaje jednak ograniczenia na skutek dzia ania przepisu art. 92 ust. 1 u.g.n., bo-
wiem stosownie do jego tre ci wy czona zosta a mo liwo  wydzielenia dzia ek 
o powierzchni mniejszej ni  0,3 ha w innym celu ani eli okre lony w przepisie art. 
93 ust. 2a u.g.n. Ze wzgl du na produkcyjn  funkcj  w asno ci, a tej w istocie ana-
lizowane tu rozwi zanie prawne z u.g.n. s u y, jest to zrozumia e, z punktu widze-
nia za  funkcji maj tkowej budzi zastrze enia. Nale y jednak równocze nie zauwa-
y , e s d, w wietle aktualnej regulacji prawnej, przy istniej cej zgodzie mi dzy 

wspó w a cicielami co do sposobu podzia u gospodarstwa rolnego, dokona zniesie-
nia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego przez podzia  w naturze, zgodnie z wol  
wspó w a cicieli, maj c na uwadze kryterium zasad prawid owej gospodarki rol-
nej (art. 213 kc.), chocia  by oby to sprzeczne z minimalnym kryterium obszaro-
wym z u.g.n. S d dokonuj cy zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego nie 
jest skr powany postanowieniami u.g.n. Zasady prawid owej gospodarki rolnej na-
wi zuj  za  w swej tre ci do wielu czynników produkcji rolnej w gospodarstwie rol-
nym, w ród których struktura obszarowa nie jest kryterium wiod cym. Co wi cej, 
znane jest zapatrywanie, e poj cie okre lonej optymalnej wielko ci gospodarstwa 
rolnego w ogóle nie istnieje.51 W literaturze ekonomicznej wskazuje si , e jest ono 
zale ne od wielu okoliczno ci, takich jak np.: kierunek produkcyjny, struktura u yt-
ków czy wysoko ci rodków inwestycyjnych. Odwo uj c si  raz jeszcze do nasze-
go przyk adu czterech wspó w a cicieli chc cych wed ug w asnego uznania podzie-

49 T. Kurowska, Zadania i funkcje instrumentów prawnych…, op. cit., s. 242.

50 Szerzej na ten temat: B. Wierzbowski, Kszta towanie ustroju rolnego. Aspekty przestrzenne, „Studia Iuridica Ag-

raria” 2005, t. 5, s. 246.

51 R. Manteuffel, Rolnictwo polskie w reformie, Warszawa 1983, s. 85. Tak te : W. Puli ski, Rolnictwo rodzin-

ne w Polsce od gospodarki nakazowo–rozdzielczej do rynkowej, ód  2000, s. 76. Autor zauwa a, e „gospo-

darstwo rolne przesta o by  niewolnikiem swojego obszaru. Oznacza to, e jego sukces ekonomiczny nie jest 

w sposób jednoznaczny zdeterminowany jego rozmiarami”.
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li  gospodarstwo rolne, nie mo emy a priori za o y , i  postulowany przez nich 
podzia , nieodpowiadaj cy co prawda minimalnej normie 0,3 ha z u.g.n., nie b dzie 
podzia em zapewniaj cym racjonalne prowadzenie dzia alno ci rolniczej.

5. Analiza poruszanych tu zagadnie  pozwala zauwa y , e:

a) liberalizacja obrotu nieruchomo ciami rolnymi dokonana na mocy ustawy 
z 1990 roku by a wyra nym potwierdzeniem, zapocz tkowanej w latach 
osiemdziesi tych, tendencji do wzmacniania ochrony w asno ci indywidu-
alnych gospodarstw rolnych i swobody dzia alno ci gospodarczej rolników;

b) odnosz c si  ze zrozumieniem do wyra onych w doktrynie krytycznych 
uwag i zarzutów o braku konsekwencji ze strony ustawodawcy w kwestii 
unormowania instytucji zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego, 
równocze nie problemowi braku jednolito ci regu  co do umownego i s do-
wego podzia u gospodarstwa rolnego nie przypisuj  jednoznacznie dezapro-
buj cego wyd wi ku. Akceptuj c, cytowane ju  w tych rozwa aniach, sta-
nowisko K. Stefa skiej i S. Prutisa, podkre lmy raz jeszcze, e w sytuacji, 
gdy pomi dzy wspó w a cicielami jest zgoda co do sposobu podzia u go-
spodarstwa rolnego, który ka demu ze wspó w a cicieli zapewni mo liwo  
racjonalnego prowadzenia dzia alno ci rolniczej, nie ma potrzeby wprowa-
dzania elementów ingerencji administracyjnej. Dopiero w przypadku sporu 
mi dzy wspó w a cicielami regulacja prawna musi wype nia  swoist  funk-
cj  rozdzielcz , okre laj c regu y zniesienia wspó w asno ci;

c) wyra enie pogl du o ca kowitej dowolno ci umownego podzia u gospodar-
stwa rolnego, na skutek dokonanej w 1990 roku liberalizacji obrotu nieru-
chomo ciami rolnymi, by oby zbyt du ym uproszczeniem. Po pierwsze, 
z uwagi na fakt, e regulacja s dowego podzia u gospodarstwa rolnego nie-
jako potencjalnie, po rednio, jak s dz , oddzia uje na postawy wspó w a ci-
cieli, spe niaj c rol  zabezpieczenia na wypadek sporu pomi dzy stronami 
i przynosz c po dane efekty w wielu wymiarach. Po drugie, brak ograni-
cze  umownego podzia u gospodarstwa rolnego, po wej ciu w ycie prze-
pisów u.k.u.r., jak i po nowelizacji postanowie  u.g.n., nie ma charakteru 
absolutnego. W praktyce nie mo na wykluczy  sytuacji, gdy pozornie ni-
czym nieograniczony umowny podzia  gospodarstwa rolnego zostanie pod-
dany oddzia ywaniu przepisów u.k.u.r. b d  u.g.n. Tym samym w konkret-
nych stanach faktycznych istniej ca niejednolito  na tle regulacji podzia u 
gospodarstwa rolnego, po wej ciu w ycie przepisów u.k.u.r. i znowelizo-
wanych przepisów u.g.n., sta a si  jeszcze bardziej widoczna;

d) maj c na uwadze powy sze ustalenia, uzasadniona wydaje si  konstatacja 
o niespójno ci uregulowania dotycz cego zniesienia wspó w asno ci gospo-
darstwa rolnego. Nie ulega w tpliwo ci, e zniesienie wspó w asno ci go-
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spodarstwa rolnego mo e nast pi  w drodze: 1) orzeczenia s dowego w po-
st powaniu nieprocesowym, 2) ugody zawartej przed s dem, 3) umowy. 
Przy ka dym z tych trybów – s dowym i umownym mo liwe s  w zasa-
dzie te same sposoby wyj cia z niepodzielno ci. Ustawodawca nie uzale -
ni  bowiem dopuszczalno ci drogi s dowej od wcze niejszego niedoj cia do 
skutku umowy, czy ugody znosz cej wspó w asno . Wybór trybu pozosta-
wiono swobodnemu uznaniu stron, a skutek s dowego (tak w drodze orze-
czenia, jak i ugody) oraz umownego zniesienia wspó w asno ci jest co do 
zasady identyczny i sprowadza si  do zako czenia istnienia dotychczaso-
wego stosunku prawnego – wspó w asno ci. Ponadto, pami ta  nale y, e 
w post powaniu s dowym dopuszczalny jest podzia  gospodarstwa rolnego 
w wyniku zniesienia wspó w asno ci tego  gospodarstwa nie tylko w trybie 
spornym, ale tak e na zgodny wniosek stron. Przypomnienie tych ogólnych 
zasad znoszenia wspó w asno ci by o o tyle uzasadnione, jak s dz , e po-
zwala zauwa y  pewn  relacj , zale no , w jakiej pozostaj  wzgl dem sie-
bie dwa tryby jednej instytucji prawnej. Skoro umowne i s dowe regu y do-
puszczalno ci podzia u gospodarstwa rolnego nie tworz  spójnego systemu, 
a wybór trybu zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego uzale nio-
ny jest od woli stron, to dopuszczamy tym samym mo liwo  obchodzenia 
ogranicze  przewidzianych dla poszczególnego trybu. Wzajemne zast po-
wanie trybów: s dowego umownym, a umownego s dowym, w zale no ci 
od okoliczno ci konkretnego przypadku, czyni ochron  gospodarstwa rolne-
go przed nieracjonalnym podzia em ochron  w istocie pozorn . Odwo uj c 
si  raz jeszcze do uwag poczynionych np. na tle postanowie  przepisu art. 4 
u.k.u.r., z du  doz  prawdopodobie stwa mo na za o y , e w sytuacji, gdy 
ANR b dzie korzysta  z przys uguj cego jej na mocy przepisu art. 4 u.k.u.r. 
uprawnienia w odniesieniu do tego rodzaju umów, strony b d  dokonywa y 
podzia ów gospodarstw rolnych i znosi y wspó w asno  w drodze orzecze-
nia s dowego. Droga ta, jak trafnie podkre la M. Sta ko, wyklucza dzia a-
nie ANR, bowiem uprawnienie ANR dotyczy wy cznie stosunków umow-
nych.52

6. Analiza unormowania podzia u gospodarstwa rolnego de lege lata prowadzi 
zatem do nast puj cych wniosków o charakterze de lege ferenda. 

Po pierwsze, wskazuje na zasadno  poszukiwania takich rodków prawnych 
oddzia ywania przez pa stwo na gospodarstwo rolne, które wpisuj c si  w udzielo-
ne gwarancje w asno ci, stymuluj  jednocze nie rozwój gospodarczy. Zapewnienie 
mo liwo ci realizowania interesów maj tkowych rolnika sprzyja  ma osi gni ciu 
celu gospodarczego. Ta zmiana priorytetów i przesuni cie akcentów w hierarchi-

52 M. Sta ko, Zakres przedmiotowy art. 4 ustawy…, op. cit., s. 121. 
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zacji wa no ci celów stawianych wobec gospodarstw rolnych przez ustawodaw-

c , pozostaj  w zgodzie z aktualnymi za o eniami krajowej polityki rolnej, która 

na obecnym etapie rozwoju prawa rolnego, koresponduj c z WPR, adresuje sw  

pomoc do wykwalifikowanych producentów rolnych, a jednocze nie wspiera rol-

nictwo ekstensywne, promuj c wielofunkcyjno  wsi i szeroko poj ty rozwój ob-

szarów wiejskich. Po czenie bowiem elementów odnosz cych si  do ochrony w a-

sno ci rolniczej powinno by  rozumiane nie tylko w aspekcie problemu struktury 

obszarowej gospodarstw rolnych, ale w równym stopniu winno kszta towa  elemen-

ty proprodukcyjne w ramach rozwoju obszarów wiejskich. Owe poprodukcyjne ele-

menty rozwoju obszarów wiejskich po rednio wp ywaj  na sytuacj  maj tkow  go-

spodarstw rolnych poprzez uatrakcyjnienie terenów wiejskich, ochron  rodowiska 

naturalnego oaz pobudzenie aktywno ci gospodarczej oko orolniczej i pozarolniczej 

mieszka ców wsi. 

Po drugie, generalne za o enie ustawodawcy sprowadzaj ce si  do ochrony ro-

dzinnego gospodarstwa rolnego, zw aszcza poprzez stabilizowanie w asno ci, znaj-

duje normatywne potwierdzenie w poszczególnych postanowieniach konstrukcji 

zniesienia wspó w asno ci gospodarstwa rolnego. Spektakularny przyk adem jest 

tu chocia by pozostawienie wspó w a cicielom swobody co do sposobu podzia u 

gospodarstwa rolnego. Równocze nie jednak odwo anie si  na tle regu  podzia u go-

spodarstwa rolnego do zwrotu niedookre lonego – zasad prawid owej gospodarki 

rolnej – pozwala s dowi bra  pod uwag  tak e inne przes anki natury humanitarnej, 

psychologicznej, maj tkowej, rodowiskowej czy spo ecznej.53 Ponadto, to w a nie 

s dowi pozostawia si  swobod  oceny w zakresie konieczno ci ochrony interesu, 

który wyst pi w konkretnej sytuacji. St d te  zasad  odwo ywania si  przez usta-

wodawc  na gruncie podzia u gospodarstwa rolnego do zwrotów niedookre lo-

nych i klauzul generalnych oceniam pozytywnie. O ile taki punkt widzenia mo e 

by  uzasadniony, to trzeba jednocze nie zastrzec, i  z zagadnieniem tym wi e si  

niew tpliwie poszukiwanie stosownych zabezpiecze  prawnych, by nie dochodzi-

o do naruszania warto ci, które chcemy osi gn . Przedmiotem ochrony jest m.in. 

w asno  prowadz cego rodzinne gospodarstwo rolne, swoboda dzia alno ci gospo-

darczej, interesy rodziny rolnika, dla której gospodarstwo rolne jest miejscem pra-

cy i ród em dochodów. Wskazany tu interes indywidualny musi by  równocze nie 

kojarzony z interesem spo ecznym, wyra aj cym si  m.in. w konieczno ci tworze-

nia w a ciwej struktury obszarowej gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych, 

ochrony krajobrazu wiejskiego.54

53 Por.: K. Stefa ska, Okre lenie sytuacji prawnej nabywcy gospodarstwa rolnego, (w:) Prawo rolne. Problemy teo-

rii i praktyki, R. Budzinowski, A. Zieli ski (red.), Kluczbork 2000, s. 224.

54 K. Stefa ska, Poj cie gospodarstwa rodzinnego w ustawie o kszta towaniu ustroju rolnego, „Studia Iuridica Agra-

ria” 2005, t. 5, s. 193–194.
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Na tym tle wypada podkre li  – zw aszcza z uwagi na tocz c  si  aktualnie dys-
kusj  dotycz c  zagadnienia klauzul generalnych – znaczenie owych klauzul i poj  
niedookre lonych, a tak e pozytywn , kszta tuj c  rol  s dów w procesie wyk ad-
ni przepisów o podziale gospodarstwa rolnego. Potrzeba ochrony ró nych warto ci 
przy podziale gospodarstwa rolnego uzasadnia przyjmowanie metody regulacji po-
legaj cej na ich kojarzeniu. O ile wywa anie ich znaczenia jest problemem bardzo 
trudnym, o tyle wydaje si  s uszne, e w sytuacjach wymagaj cych jednoznacznego 
wskazania priorytetu pewnej warto ci ustawodawca wskazuje na prawo w asno ci. 
Równocze nie, akcentowanie racji maj tkowych wynikaj cych z prawa w asno ci 
nie nast puje w izolacji od innych sfer funkcjonowania gospodarstw rolnych – ju  
w za o eniu ma bowiem sprzyja  osi gni ciu celu produkcyjnego, stymulowa  roz-
wój gospodarczy, preferowa  pro rodowiskowy, ekologiczny kierunek w rozwoju 
obszarów wiejskich, eksponowa  wzgl dy natury psychologicznej.

W wietle poczynionych wy ej uwag uprawniony wydaje si  postulat de lege 
ferenda, by ustawodawca w szerszym zakresie odwo ywa  si  do zwrotów niedo-
okre lonych i klauzul generalnych, gdy chodzi o przyjmowane regulacje prawne do-
tycz ce rodzinnych gospodarstw rolnych, w tym unormowanie zasad podzia u go-
spodarstwa rolnego. Niemo liwo  przyjmowania jednoznacznych rozwi za  wielu 
z o onych problemów czy trudno ci przy formu owaniu wyra nych wskazówek co 
do hierarchii zestawianych, w okre lonych sytuacjach, warto ci zdaj  si  dodatko-
wo uzasadnia  ten postulat.

Niezaprzeczaln  spraw  jest, e normatywna regulacja podzia u gospodarstwa 
rolnego jest wynikiem okre lonej ewolucji. Wcze niejsze kazuistyczne rozwi zanie 
w tym zakresie zosta o zast pione obecnym, liberalnym uregulowaniem, które po-
zwala s dowi uwzgl dnia  przes anki ró nej natury. Spojrzenie na ten problem w a-
nie w uj ciu ewolucyjnym uzasadnia i dodatkowo pog bia moje w tpliwo ci co do 

wyra nie zarysowanej koncepcji, któr  w pewnym uproszczeniu okre li  mo emy 
jako „powrót do kazuistyki”, a na któr  to wskazuj  przygotowywane w toku prac 
nad za o eniami nowych kodyfikacji prawa cywilnego propozycje zmian w tym za-
kresie.

W zwi zku z wszystkimi powy szymi ustaleniami uzasadniony wydaje si  po-
stulat zmiany rozwi zania prawnego w zakresie przes anki warunkuj cej s dowy po-
dzia  gospodarstwa rolnego. Za przekonuj ce nale a oby uzna  próby modyfikacji 
aktualnej przes anki z przepisu art. 213 kc., jak  s  zasady prawid owej gospodarki 
rolnej i odniesienia jej do wszystkich, nie tylko s dowych przypadków podzia u go-
spodarstwa rolnego, poprzez odwo anie si  do wielu kryteriów, które wskazywa y-
by kojarzenie ró nych czynników produkcji rolnej w gospodarstwie.55 Odnotowanie 
tego spostrze enia sk ania do zastanowienia si , w oparciu o jakie konkretnie kry-

55 K. Stefa ska, Problem struktury obszarowej…, op. cit., s. 128. 
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teria powinni my dokonywa  oceny racjonalno ci podzia u gospodarstwa rolnego. 
Znane jest zapatrywanie, e „nowe kryteria dopuszczalno ci podzia u gospodarstwa 
rolnego powinny by  uj te w sposób nie tyle bardziej rygorystyczny ni  w chwili 
obecnej, co w sposób bardziej jednoznacznie i skutecznie gwarantuj cy, e jednost-
ki powsta e z podzia u b d  jednostkami zdolnymi zapewni , w oparciu o w asn  
produkcj , minimum egzystencji przeci tnej rodzinie rolniczej”.56 W doktrynie pa-
nuje zgodne przekonanie, e wiod cym kryterium przy ocenie racjonalno ci podzia-
u gospodarstwa rolnego powinno by  kryterium zapewnienia minimalnego (a na-

wet przeci tnego) dochodu rodzinie rolniczej.57 

W wietle tego, co zosta o powiedziane, przyj cie kryterium dochodowo ci go-
spodarstwa rolnego, jako jednej z kilku przes anek warunkuj cych jego podzia , 
mo e by  przyj te ze zrozumieniem i akceptacj . Równocze nie jednak racjonal-
no  podzia u gospodarstwa rolnego musi by  rozpatrywana poprzez odwo anie si  
do wielu kryteriów, które w swej tre ci nawi zuj  aktualnie równie  do prawa eu-
ropejskiego. Kryteria te powinny by  determinowane przez zagadnienia rodz ce si  
na tle dochodowo ci rolnictwa, wymogów ochrony rodowiska naturalnego i zacho-
wania unikatowych walorów krajobrazu wiejskiego, zrównowa onego i wielofunk-
cyjnego rozwoju obszarów wiejskich, polityki socjalnej czy o wiatowej. St d te  
kryteria warunkuj ce dopuszczalno  podzia u gospodarstwa rolnego w naturze, 
koresponduj c ze wspó czesn  koncepcj  rozwojow  rolnictwa, wykazuj c  ten-
dencj  do ewoluowania w kierunku polityki rozwoju obszarów wiejskich, powin-
ny uwzgl dnia  nie tylko maj tkow , produkcyjn  i rodzinn  sfer  funkcjonowania 
gospodarstwa rolnego, ale równie  p aszczyzn  ekologiczn , kulturow , spo eczn  
czy psychologiczn . Potrzeb  harmonizacji, kojarzenia funkcji ju  w za o eniu re-
alizowa  mog oby odwo anie si  przez ustawodawc  do zwrotu niedookre lonego 
„gospodarstwa ywotnego ekonomicznie”, który winien by  ka dorazowo ustala-
ny w konkretnych okoliczno ciach, przy równoczesnym uwzgl dnieniu produkcyj-
nych, maj tkowych, ekologicznych, spo ecznych w a ciwo ci przedmiotu podzia u. 
Dostrzegaj c trudno ci towarzysz ce w a ciwej interpretacji i eliminowaniu sfery 
niepewno ci znaczeniowej otwartej konstrukcji istotnego znaczenia nabiera: 1) rola 
wyk adni celowo ciowej, 2) proceduralna mo liwo  odwo ania si  przez s dziego 
do opinii bieg ych. Takie uj cie problemu pozwala widzie  zagadnienie dopuszczal-
no ci podzia u gospodarstwa rolnego w szerszym kontek cie. 

56 A. Lichorowicz, O nowy kszta t…, op. cit., s. 42. 

57 Por. zw aszcza: A. Lichorowicz, O nowy kszta t…, op. cit., s. 42; K. Stefa ska, Problem struktury obszarowej…, 

op. cit., s. 128. 
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FARM DIVISION – DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA

Key words: farm, agricultural estate, division of farm.

Agricultural law making, including the regulations of farm sales and agricultural 
estate sales, is a special subject in the development of new civil law codifications. 
The attention was concentrated on answering the question, if the definition or precise 
formulation of the premise conditioning the division of a farm is needed or, just the 
opposite; the premise should be replaced by a more open formula? 

The rationality of the farm division must be considered by referring to many 
criteria, those reflecting the current European law. The criteria should be determined 
by problems resulting from the profitability of agriculture, requirements of natural 
environment, protection of unique values of country landscape, balanced and 
multifunctional development of rural areas, social or educational policy. Therefore, 
the criteria accepting the natural farm division, in line with a modern agricultural 
concept tending to a development policy of rural areas, should account for the 
ecological, cultural, social or psychological aspect of the operation of farms, in 
addition to the financial, production and family aspects. The assumption of the need 
for functional harmonization and correlation can be effected by the law maker by 
the use of a general ”economically vital farm” phrase, to be made more precise in 
concrete circumstances, in regard to the production, financial, ecological and social 
properties of the division object. 


