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Klasyfikacja (typy) umów przekazania gospodarstwa
rolnego za œwiadczenia emerytalno-rentowe
1. Wprowadzenie
Próba klasyfikacji umów zawieranych w zwi¹zku z uzyskaniem
rolniczych œwiadczeñ emerytalno-rentowych wymaga w pierwszym rzêdzie
chronologicznego przedstawienia ewolucji ustawodawstwa socjalnego
w rolnictwie. Zabieg ten wdaje siê konieczny, poniewa¿ poszczególne
umowy zawierane by³y w ró¿nych okresach oraz na podstawie ró¿nych
ustaw. Mimo ¿e w wiêkszoœci regulacje te zosta³y formalnie uchylone,
to jednak zawarte na podstawie ówczeœnie obowi¹zuj¹cego ustawodawstwa umowy nadal wywo³uj¹ skutki, zw³aszcza w sferze prawa w³asnoœci. Nale¿y w tym miejscu przytoczyæ stanowisko Trybuna³u Konstytucyjnego, zgodnie z którym formalne uchylenie lub zmiana przepisu nie
zawsze oznacza zupe³n¹ utratê mocy obowi¹zuj¹cej wyra¿onych w nim
norm prawnych. W szczególnoœci za przepis zachowuj¹cy moc obowi¹zuj¹c¹ nale¿y uznaæ taki przepis, który zosta³ wprawdzie formalnie derogowany, ale nadal ma zastosowanie do ustalania i oceny skutków zdarzeñ
zaistnia³ych przed formalnym uchyleniem danego przepisu1. Zasadnoœæ
analizy umów zawieranych na podstawie ustaw formalnie uchylonych
wyznaczona jest ponadto jednoznacznie przez art. 119 ust. 1 obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo³ecz1
Wyrok TK z dnia 31 stycznia 2001 r. P 4/99, OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5; por.
cyt. tam dalsze orzecznictwo.
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nym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), zgodnie z którym
skutki prawne umowy o nieodp³atne przekazanie gospodarstwa rolnego
nastêpcy, zawartej w myœl dotychczasowych przepisów, ustala siê wed³ug
tych przepisów.

2. Ewolucja ustawodawstwa emerytalnego w rolnictwie
System zaopatrzenia emerytalno-rentowego zapocz¹tkowany zosta³
ustaw¹ z dnia 27 paŸdziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz
innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin2, która wesz³a w ¿ycie
z dniem 1 stycznia 1978 r.
Z kolei z dniem 1 stycznia 1983 r. w ¿ycie wesz³a ustawa z dnia 14
grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych
i cz³onków ich rodzin3. Ustawa emerytalna z 1982 r. zosta³a poddana
istotnym zmianom w drodze ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie
ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników indywidualnych i cz³onków
ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym z dniem 28 lutego
1989 r.4 Kolejna powa¿na nowelizacja ustawy z 1982 r. mia³a miejsce
w drodze „epizodycznej” ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o niektórych
warunkach funkcjonowania ubezpieczenia spo³ecznego rolników indywidualnych i cz³onków ich rodzin w 1990 r., która wesz³a w ¿ycie 13 marca
1990 r. z moc¹ od 1 stycznia 1990 r.5
Od dnia 1 stycznia 1991 r. obowi¹zuje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo³ecznym rolników6.
Uzupe³niaj¹c¹ funkcjê wzglêdem systemu emerytalno-rentowego pe³ni
instytucja rent strukturalnych. Do polskiego porz¹dku prawnego renty
2
Dz.U. Nr 32, poz. 140 – cyt. dalej jako ustawa z 1977 r. Na podstawie art. 76 ust. 1
ustawy wydane zosta³o rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1977 r. w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym rolników oraz
innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 37, poz. 166), cyt. dalej jako
rozp. wyk. z 1977 r.
3
Dz.U. z 1989 r. Nr 24, poz. 133 ze zm. – cyt. dalej jako ustawa z 1982 r.
4
Dz. U. Nr 10, poz. 53; art. 1 pkt 9 i art. 8 cyt. ustawy wesz³y w ¿ycie z moc¹ wsteczn¹
z dniem 1 stycznia 1990 r.
5
Dz.U. Nr 14, poz. 90 ze zm. (poza art. art. 6 pkt 10, 18, 20-22 oraz art. 9, które
wesz³y w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 1990 r. oraz art. 6 pkt 4 lit. b i pkt 9, który wszed³
w ¿ycie z dniem 1 lipca 1990 r.) – cyt. dalej jako ustawa nowelizuj¹ca z 1990 r.
6
Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm. – cyt. dalej jako u.u.s.r. b¹dŸ ustawa z 1990 r.
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strukturalne zosta³y wprowadzone ustaw¹ z dnia 26 kwietnia 2001 r.
o rentach strukturalnych w rolnictwie, która wesz³a w ¿ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.7
Obecnie w krajowym porz¹dku prawnym podstawê normatywn¹ dla rent
strukturalnych stanowi¹: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu
obszarów wiejskich ze œrodków pochodz¹cych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej8 oraz wydane na jej podstawie rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie
szczegó³owych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na uzyskiwanie rent strukturalnych objêtej planem rozwoju obszarów wiejskich9.
Cytowane rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2004 r.
Wskazane ustawodawstwo socjalne wi¹za³o i wi¹¿e uzyskanie œwiadczeñ emerytalno-rentowych (b¹dŸ ich wysokoœci) z „przekazaniem gospodarstwa rolnego”, które to sformu³owanie w ewolucji przybiera³o ró¿ne
znaczenia.

3. Rodzaje umów zwi¹zanych z przekazaniem gospodarstwa
rolnego
Pocz¹wszy od ustawy z dnia 27 paŸdziernika 1977 r. pojawi³a siê
nazwa „umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego nastêpcy” jako
odrêbny od kodeksu cywilnego typ umowy nazwanej. W kolejnych
rozwi¹zaniach ustawodawca co prawda nadal pos³ugiwa³ siê okreœleniem
„przekazanie gospodarstwa rolnego”, ale stopniowo rozszerza³ jego zakres. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e na gruncie ustawy emerytalnej z dnia
27 paŸdziernika 1977 r. oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. w pierwotnym brzmieniu „umowa przekazania gospodarstwa nastêpcy” by³a
jedynym dopuszczalnym sposobem przewidzianym w cywilnoprawnym
trybie przekazania gospodarstwa osobie fizycznej.
Dalsza liberalizacja spo³eczno-ekonomiczna sprawi³a, ¿e obok istniej¹cego sposobu przekazania gospodarstwa na rzecz nastêpcy, pojawi³y
7
Dz.U. Nr 52, poz. 539 ze zm. – cyt. dalej jako u.r.s. Ustawa o rentach strukturalnych
nie zosta³a do dnia dzisiejszego uchylona, jednak zgodnie z art. 26 cyt. ustawy ostateczny
termin sk³adania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w trybie cyt. przepisów up³yn¹³
z dniem 31 grudnia 2003 r.
8
Dz.U. Nr 229, poz. 2273 ze zm. – cyt. dalej jako ustawa o wspieraniu OW.
9
Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm. – cyt. dalej jako r.r.s.
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siê coraz szerzej przewidziane mo¿liwoœci przekazania tego gospodarstwa
w trybie prawa powszechnego (kodeksu cywilnego). Od wejœcia w ¿ycie
ustawy nowelizuj¹cej z dnia 24 lutego 1989 r. przekazanie gospodarstwa
mog³o nast¹piæ w drodze umowy sprzeda¿y.
Dalej id¹ca zmiana wynika³a z ustawy z dnia 24 lutego 1990 r., która
nada³a wszystkim typowym rodzajom umów prawa powszechnego
(umowa sprzeda¿y, darowizny, do¿ywocia)10 funkcjê zwi¹zan¹ z przekazaniem gospodarstwa rolnego, gdy¿ z t¹ konstrukcj¹ ustawodawca
funkcjonalnie zwi¹za³ uzyskanie œwiadczeñ emerytalno-rentowych dla
rolnika (zbywcy).
Powy¿sza tendencja zosta³a utrzymana w obowi¹zuj¹cej ustawie z dnia
20 grudnia 1990 r., gdzie oprócz przenosz¹cych w³asnoœæ umów prawa
powszechnego „przekazanie gospodarstwa” mo¿e nast¹piæ w drodze
pozakodeksowej umowy z nastêpc¹ oraz umowy zawieranej w celu
wykonania umowy z nastêpc¹. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e od wejœcia
w ¿ycie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. rozporz¹dzenie gospodarstwem
rolnym („przekazanie gospodarstwa”) nie jest konieczn¹ podstaw¹ uzyskania podmiotowego prawa do emerytury (renty) rolniczej. Ustawa
emerytalna z 1990 r. uzale¿nia nabycie uprawnieñ emerytalnych (rentowych) od osi¹gniêcia odpowiedniego wieku i podlegania ubezpieczeniu
przez odpowiedni okres (art. 19 u.u.s.r.). „Przekazanie gospodarstwa”
zwi¹zane jest z zaprzestaniem dzia³alnoœci rolniczej, co stanowi z kolei
przes³ankê uzyskania uprawnieñ do emerytury wczeœniejszej oraz emerytury (renty) wyp³acanej w pe³nej wysokoœci, tzn. wraz z czêœci¹ uzupe³niaj¹c¹ (art. 19 w zw. z art. 28 u.u.s r.).
Znamienne jest coraz szersze pos³ugiwanie siê przez ustawodawcê
sformu³owaniem „przekazanie gospodarstwa”. W ustawie z dnia 26
kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych pos³u¿ono siê sformu³owaniem
„umowa o przekazaniu gospodarstwa rolnego”. Wreszcie pojawi³y siê
dalsze nazwy, jak choæby „umowa przekazania gospodarstwa rolnego lub
u¿ytków rolnych” (§ 6 cyt. rozporz¹dzenia RM z dnia 30 czerwca 2004 r.).
Bli¿sza analiza tych sformu³owañ wskazuje, ¿e nie chodzi o ¿adn¹ umowê
przekazania gospodarstwa rolnego ani u¿ytków rolnych – jako odrêbny
typ umowy. Jest to znowu pos³u¿enie siê (nie do koñca chyba œwiadome)
10

Za wyj¹tkiem umowy zamiany.
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przez ustawodawcê pewn¹ nazw¹, w ramach której „przekazanie” gospodarstwa rolnego mo¿e stanowiæ ró¿ny typ (rodzaj) umowy prawa powszechnego (umowa sprzeda¿y, darowizny, do¿ywocia b¹dŸ zamiany).
Pocz¹wszy od ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. przez przekazanie
gospodarstwa rozumie siê tak¿e wydzier¿awienie gospodarstwa. Konstrukcja ta zosta³a utrzymana w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. oraz
w cyt. rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r.
W piœmiennictwie nie zawsze dostatecznie zwraca siê uwagê na bardzo
istotn¹ ewolucjê okreœlenia „umowa przekazania gospodarstwa rolnego”.
Jeszcze raz wypada mocno podkreœliæ, i¿ z okreœleniem tym pocz¹tkowo
wi¹zano okreœlony typ (rodzaj) umowy, któr¹ próbowano klasyfikowaæ
z jednej strony jako typow¹ umowê prawa cywilnego (pozakodeksow¹),
a w innych wypowiedziach – jako typow¹ umowê prawa rolnego. Nastêpnie
ustawodawca pos³u¿y³ siê sformu³owaniem „umowa przekazania gospodarstwa rolnego”, u¿ywaj¹c niejako zbiorczego oznaczenia, w zakres
którego wchodz¹ typowe umowy z kodeksu cywilnego. Chodzi w tym
wypadku g³ównie o to, aby w zwi¹zku z zawarciem umowy sprzeda¿y,
darowizny, do¿ywocia czy nawet umowy dzier¿awy zaprzestaæ prowadzenia dzia³alnoœci rolniczej (art. 28 u.u.s.r.). Ka¿da z tych umów pe³ni
jednoczeœnie funkcjê przekazania gospodarstwa rolnego.

4. Klasyfikacja umów z tytu³u przekazania gospodarstwa
Nale¿y w tym miejscu podsumowaæ dotychczasowe rozwa¿ania i wyspecyfikowaæ wszystkie rodzaje (typy) umów zawieranych z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego za œwiadczenia emerytalno-rentowe:
a) umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy (ustawa emerytalna z 1977 r. oraz 1982 r.);
b) umowa nieodp³atnego przekazania gospodarstwa rolnego osobie
fizycznej innej ni¿ nastêpca (ustawa emerytalna z 1982 r. w brzmieniu
ustalonym ustaw¹ z dnia 24 lutego 1989 r.);
c) umowa sprzeda¿y (ustawa emerytalna z 1982 r. w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 24 lutego 1989 r.);
d) umowa przeniesienia w³asnoœci gospodarstwa na rzecz dowolnej
osoby fizycznej albo prawnej stosownie do przepisów kodeksu cywilnego, z wyj¹tkiem zamiany na inne gospodarstwo rolne (ustawa emerytalna z 1982 r. w brzmieniu ustalonym ustaw¹ z dnia 24 lutego 1990 r.),
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przez co nale¿y rozumieæ zawarcie umowy sprzeda¿y, darowizny, do¿ywocia na podstawie kodeksu cywilnego;
e) umowa z nastêpc¹ oraz umowa w celu wykonania umowy z nastêpca (ustawa emerytalna z 1990 r.);
f) umowy przenosz¹ce w³asnoœæ, zawierane na podstawie kodeksu
cywilnego (ustawa emerytalna z 1990 r. oraz przepisów o rentach strukturalnych – tzw. „umowa przekazania gospodarstwa rolnego b¹dŸ u¿ytków rolnych”);
g) umowa dzier¿awy (ustawa emerytalna z 1990 r. oraz r.r.s.).
Trzeba w tym miejscu wprowadziæ istotne zastrze¿enie, i¿ zarówno
ustawa o rentach strukturalnych z 2001 r., jak i obecnie obowi¹zuj¹ce
rozporz¹dzenie Rady Ministrów pos³uguj¹ siê sformu³owaniami „umowa
przekazania gospodarstwa rolnego” oraz „umowa przekazania u¿ytków
rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa”. Okreœlenie te nie powinno
jednak myliæ, nie oznacza ono bowiem jakiegoœ nowego rodzaju umowy,
nale¿y jedynie zaznaczyæ, i¿ pod t¹ nazw¹ kryj¹ siê umowy przenosz¹ce
w³asnoœæ oraz umowa dzier¿awy – zawierane na podstawie kodeksu
cywilnego.
Poza powszechnie zawieranymi umowami z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego w obrocie cywilnoprawnym (prawnorolnym) zawierane
by³y incydentalnie nastêpuj¹ce umowy:
a) umowa odp³atnego nabycia nieruchomoœci rolnych przez jednostkê
gospodarki uspo³ecznionej (rolnej) (ustawy emerytalne z 1974 r. oraz
1977 r.);
b) umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy za œwiadczenie
pieniê¿ne (ustawa emerytalna z 1982 r.).
Godzi siê równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ju¿ pocz¹wszy od ustawy emerytalnej
z 1977 r. ustawodawca przewidywa³ odrêbne typy (rodzaje) czynnoœci
prawnych dokonywanych w zwi¹zku z regulacj¹ intertemporaln¹:
a) nieodp³atne przekazanie gospodarstwa rolnego zstêpnemu przed
wejœciem w ¿ycie ustawy z 1977 r.;
b) zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci rolnych przed wejœciem
w ¿ycie ustawy z 1977 r.;
c) nieodp³atne przekazanie gospodarstwa rolnego nastêpcy w drodze
umowy zawartej w formie aktu notarialnego po dniu 1 stycznia 1978 r.
(ustawa z 1982 r.);
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5. Próba oceny charakteru umów zwi¹zanych z przekazaniem
gospodarstwa
Nale¿y poddaæ analizie przedstawione umowy w aspekcie oceny
charakteru stosunku prawnego bêd¹cego podstaw¹ zawarcia danej umowy.
W literaturze przedmiotu mo¿na bowiem wskazaæ na pogl¹dy, w myœl
których umowy zawierane w zwi¹zku z uzyskaniem œwiadczeñ emerytalno-rentowych w rolnictwie, stanowi¹ typowe umowy prawa rolnego.
Kreowane na ich podstawie stosunki prawne maj¹ zaœ byæ stosunkami
prawnorolnymi11. Wydaje siê, ¿e jest to pogl¹d zbyt daleko id¹cy.
Poza jedn¹ sytuacj¹ „³¹czenia” elementów cywilnoprawnych z elementami administracyjnoprawnymi, co odnosi siê do umów zawieranych
z jednostkami gospodarki uspo³ecznionej, wszystkie pozosta³e umowy maj¹
w pe³ni charakter cywilnoprawny.
Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy (zawierana na
podstawie i w trybie ustaw z 1977 oraz 1982 r.) jest czynnoœci¹ cywilnoprawn¹ regulowan¹ przepisami kodeksu cywilnego12, do której stosuje
siê – o ile nic szczególnego nie wynika z przepisów ustawy emerytalnej
– ogólne zasady prawa cywilnego dotycz¹ce czynnoœci prawnych. Umowa
ta jest czynnoœci¹ o charakterze cywilnoprawnym, a nie czynnoœci¹
administracyjn¹13.
11
Na temat pojêcia stosunku prawnorolnego zob. A. L i c h o r o w i c z, Pojêcie stosunku prawno-rolnego jako kryterium wyodrêbnienia prawa rolnego w systemie prawa,
Krakowskie Studia Prawnicze 1987, z. XX, s. 437 i nast.
12
Tak samo: S. W ó j c i k, Z cywilnoprawnej problematyki problematyki zaopatrzenia
emerytalnego rolników, Studia Iuridica Silesiana 1979, z. 5, s. 260; J. M a j o r o w i c z,
Skutki cywilnoprawne przekazywania gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów
o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin, Nowe
Prawo 1978, nr 7-8, s. 1031; A. L i c h o r o w i c z, Podstawowe za³o¿enia ustawy o przekazywaniu gospodarstw rolnych na w³asnoœæ pañstwa za rentê i sp³aty pieniê¿ne, Nowe
Prawo 1975, nr 7-8, s. 23 i nast.; t e n ¿ e, W kwestii charakteru prawnego umowy o
przekazaniu gospodarstwa rolnego nastêpcy, PiP 1978, nr 8-9, s. 185 i nast.; J. P a l i w o d a, Uwagi o ustawie z 27 paŸdziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz
innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin, Palestra 1978, nr 3, s. 3; J. D u r k a,
Przekazywanie gospodarstw rolnych nastêpcy na podstawie przepisów ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym i innych œwiadczeniach dla rolników i ich rodzin, Nowe Prawo 1978,
nr 11-12, s. 1635 i nast.
13
III CRN 136/81 (LEX 8344); zob. tak¿e: uchwa³a SN z dnia 16 wrzeœnia 1982 r.
III CZP 37/82 (OSNCP 1983, nr 2-3, poz. 29).
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Za odosobniony nale¿y uznaæ pogl¹d, w myœl którego umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy jest umow¹ cywilnoprawn¹
o specyficznym charakterze, rodz¹c¹ stosunek administracyjny miêdzy
przekazuj¹cym rolnikiem a pañstwem w zakresie œwiadczeñ emerytalnorentowych, b¹dŸ pogl¹d przypisuj¹cy umowie i decyzji w przedmiocie
renty charakter kompleksowej czynnoœci prawnej14.
Elementy cywilnoprawne wyznacza nie tylko dany rodzaj (typ) okreœlonej umowy, ale tak¿e treœæ poszczególnych umów. Nie ulega ¿adnej
w¹tpliwoœci, i¿ wzajemne relacje stron (rolnik – nastêpca) maj¹ w pe³ni
charakter równorzêdny, a rozpoznawanie sporów podlega w ca³oœci kognicji
s¹dów powszechnych.
Zatem ani przymiot producenta rolnego, ani prowadzenie dzia³alnoœci
na w³asny rachunek nie maj¹ ¿adnego znaczenia dla wyznaczników sk³adaj¹cych siê na treœæ stosunku cywilnoprawnego.
Równie¿ przedmiot umowy (nieruchomoœæ rolna – gospodarstwo rolne)
nie charakteryzuje siê ¿adnymi na tyle szczególnymi cechami, aby mog³y
one uzasadniaæ nadanie jej wy³¹cznie prawnorolnego charakteru. Nie ulega
przecie¿ ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e przedmiotem obrotu powszechnego na
gruncie kodeksu cywilnego jest w³aœnie nieruchomoœæ rolna.
Nie mo¿na równie¿ przyj¹æ, ¿e technika legislacyjna tych przepisów
jest na tyle odmienna od przepisów prawa cywilnego, aby mo¿na by³o
dokonywaæ odrêbnej specyfikacji stosunku prawnorolnego.
Dalsze argumenty przemawiaj¹ tak¿e za brakiem uzasadnienia dla
wyodrêbniania stosunku prawnorolnego na tle zawieranych umów z tytu³u
przekazania gospodarstwa rolnego za œwiadczenia emerytalno-rentowe.
O ile na gruncie ustaw z 1977 r. oraz z 1982 r. wy³¹cznym umownym
trybem rozporz¹dzenia by³a umowa przekazania gospodarstwa rolnego
traktowana jako odrêbny, pozakodeksowy typ umowy nazwanej, to dalsza
ewolucja wyraŸnie wskazuje, ¿e ustawodawca „odchodzi” od umowy
przekazania na rzecz umów prawa powszechnego zawieranych na podstawie kodeksu cywilnego.
Dotychczasowe rozwa¿ania prowadz¹ do wniosku, ¿e ¿adnej z analizowanych umów zawieranych w zwi¹zku z przekazaniem gospodarstwa

14

Tak J. S z a c h u ³ o w i c z, Cywilnoprawna problematyka w ustawie o zaopatrzeniu
emerytalnym rolników, Palestra 1978, nr 7, s. 4.

109

Rados³aw Pastuszko

rolnego za œwiadczenia emerytalno-rentowe nie mo¿na przypisaæ charakteru odmiennego ni¿ cywilnoprawny. Nie oznacza to jednak, ¿e panuje
w tym wzglêdzie zgodnoœæ pogl¹dów co do bli¿szej kwalifikacji danego
typu umowy.
W literaturze przedmiotu podejmowano próby kwalifikacji umów,
zw³aszcza w ramach czêœci szczególnej prawa zobowi¹zañ. Ograniczyæ
siê nale¿y w tym miejscu do rolnego aspektu niektórych umów nazwanych z kodeksu cywilnego oraz umowy przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy (umowy z nastêpc¹ oraz w celu wykonania umowy
z nastêpc¹), jako odrêbnego typu umów pozakodeksowych.
Umowy kontraktacji, do¿ywocia, dzier¿awy nieruchomoœci rolnych
w przewa¿aj¹cej czêœci, z oczywistych wzglêdów, s¹ klasyfikowane stosownie do systematyki kodeksu cywilnego. Nie wyró¿nia siê w ¿aden
sposób ich szczególnego, rolnego charakteru. Zadania, jakie pe³ni¹ w odniesieniu do regulacji stosunków prawnych w rolnictwie pozostaj¹ bez
znaczenia dla oceny wskazanych umów, jako typowych umów prawa
cywilnego.
W szczególnoœci przedmiotowa klasyfikacja wskazanych umów
sprowadza siê do przyjêcia nastêpuj¹cego zestawienia:
a) umowa darowizny zaliczana jest do umów o przeniesienie w³asnoœci
(lub innych praw przedmiotowych);
b) umowa kontraktacji zaliczana jest do umów o przeniesienie w³asnoœci (lub innych praw przedmiotowych) oraz wê¿szej kategorii umów
o dostarczenie towarów wyprodukowanych w przysz³oœci (wraz z umow¹
dostawy);
c) umowa do¿ywocia zaliczana jest do umów o przeniesienie w³asnoœci (lub innych praw przedmiotowych) w kategorii umów o œwiadczenia
okresowe na rzecz osób fizycznych z wy³¹czeniem umów o charakterze
losowym (wraz z umow¹ renty);
d) umowa dzier¿awy nieruchomoœci rolnych zaliczana jest do grupy
umów o korzystanie z cudzej rzeczy lub cudzego prawa podmiotowego
jako jedna z umów o korzystanie z rzeczy oznaczonej co do to¿samoœci
(wraz z umow¹ najmu i u¿yczenia)15.
15
Z. B a b i ñ s k i, Systematyka umownych stosunków prawnych pod wzglêdem treœci,
Studia Cywilistyczne 1972, t. XIX, s. 102.
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W œwietle wczeœniej przeprowadzonych rozwa¿añ nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy oraz umowa z nastêpc¹ stanowi¹ odrêbny typ umowy nazwanej16. Nie wyczerpuje
to jednak zagadnienia w³aœciwej kwalifikacji tych umów, która – jak siê
wydaje – mo¿e byæ dokonana ³¹cznie.
Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy oraz umowa z nastêpc¹
(umowa w celu wykonania umowy z nastêpc¹) jest powszechnie klasyfikowana ³¹cznie z umow¹ do¿ywocia17, w grupie umów o funkcji alimentacyjnej18. Jako podstawê dla przyjêtej klasyfikacji wskazuje siê w szczególnoœci, ¿e analizowane umowy z tytu³u przekazania gospodarstwa rolnego
przejê³y cel alimentacyjny pe³niony tradycyjnie przez umowê do¿ywocia19.
Warto podkreœliæ, ¿e wskazany cel jest wyznaczony treœci¹ umownego
stosunku prawnego oraz wynika z regu³ rolniczego systemu emerytalnorentowego20. Zwi¹zek umowy z nastêpc¹ z umow¹ do¿ywocia ma wynikaæ
równie¿ z uwzglêdnienia elementów konstrukcyjnych do¿ywocia21.
Nie budzi w¹tpliwoœci, ¿e szeroko rozumiana funkcja alimentacyjna
umowy uzasadnia jej kwalifikacjê „w zwi¹zku” z umow¹ do¿ywocia, jako
umow¹ „pokrewn¹”22. Warto w tym miejscu powtórnie wskazaæ na
wyra¿ony w literaturze pogl¹d, i¿ umowa z nastêpc¹ pe³ni funkcjê umowy
do¿ywocia b¹dŸ umowy darowizny, nie bêd¹c ¿adn¹ z tych umów23. Co
16
R. B u d z i n o w s k i, [w:] R. B u d z i n o w s k i, System prawa prywatnego. Prawo
zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa, t. VIII, red. J. Panowicz-Lipska, Warszawa 2004, s. 652
i cyt. tam literatura.
17
R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ – czêœæ
szczegó³owa..., s. 631-660; Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, Zobowi¹zania
– czêœæ szczegó³owa, Warszawa 2005, s. 288; W. C z a c h ó r s k i, A. B r z o z o w s k i,
M. S a f j a n, E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n, Zobowi¹zania. Zarys wyk³adu, Warszawa 2004,
s. 571-573.
18
Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, Zobowi¹zania…, s. 278-290.
19
W. C z a c h ó r s k i, A. B r z o z o w s k i, M. S a f j a n, E. S k o w r o ñ s k a - B o c i a n,
Zobowi¹zania..., s. 573.
20
Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, Zobowi¹zania…, s. 288.
21
Tam¿e.
22
Tak R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ –
czêœæ szczegó³owa..., s. 649-650.
23
E. D r o z d, Podstawowe zagadnienia konstrukcyjne umowy z nastêpc¹, Rejent
1991, nr 3, s. 29; s. 29; R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo
zobowi¹zañ – czêœæ szczegó³owa..., s. 650-651.
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wiêcej, wydaje siê, ¿e na plan pierwszy – niezale¿nie od funkcji alimentacyjnej – wysuwa siê cel podstawowy umowy, zwi¹zany z przeniesieniem w³asnoœci.
Wydaje siê jednak, ¿e „pokrewny” charakter umowy z nastêpc¹ oraz
umowy do¿ywocia nie uzasadnia jednak techniczno-prawnego zabiegu
w postaci przedstawiania umowy z nastêpc¹ w sposób, który mo¿e sugerowaæ b³êdny wniosek, ¿e umowa z nastêpc¹ stanowi szczególny rodzaj
czy swoist¹ postaæ normatywn¹ umowy do¿ywocia24.

6. Wnioski
Przedstawiona kwalifikacja ze zrozumia³ych wzglêdów ma charakter
konwencjonalny. W zdecydowanej mierze nie jest uzasadniana subsumpcja danej umowy w szersz¹ kategoriê.
Wydaje siê jednak, ¿e z przeprowadzanej (w ramach rozwa¿añ stricte
cywilnoprawnych) klasyfikacji mo¿na wysnuæ interesuj¹ce wnioski. Charakterystyczna jest bowiem zgodnoœæ pogl¹dów co do traktowania ka¿dej
z tych umów jako umowy z zakresu prawa zobowi¹zañ. W szczególnoœci
dotyczy to tak¿e umowy przekazania gospodarstwa rolnego nastêpcy
zawieranej w trybie ustaw emerytalnych z 1977 r. oraz 1982 r. Zw³aszcza
w tym ostatnim zakresie brak jest jakichkolwiek podstaw dla kreowania
umownego stosunku prawnorolnego, który mo¿na przeciwstawiæ stosunkowi cywilnoprawnemu. Metoda regulacji wyspecyfikowanych umów
jest niew¹tpliwe taka sama, u jej podstaw ukszta³towany zosta³ stosunek
cywilnoprawny, którego Ÿród³em jest umowa.
Odmienne funkcje, jakie zwi¹zane s¹ z poszczególnymi umowami, nie
mog¹ w ¿adnej mierze decydowaæ o wyodrêbnieniu umowy przekazania
gospodarstwa rolnego nastêpcy (umowy z nastêpc¹ oraz umowy w celu
wykonania umowy z nastêpc¹) jako odrêbnego typu umów prawa rolnego.

24
Zob. R. B u d z i n o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ –
czêœæ szczegó³owa..., s. 613-660; Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a, Zobowi¹zania…, s. 288.
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