
Wstęp

Celem komentarza jest przybliżenie treści ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego po bardzo obszernej nowelizacji obowiązującej od
30.4.2016 r. i wstępne refleksje nad jej stosowaniem. Rozważania teo-
retyczno-prawne ograniczone zostały do minimum. Podobnie z rozwa-
żaniami prawnoprównawczymi. Z pewnością są one konieczne, jednak
celem niniejszego komentarza jest szybka reakcja na zmiany w prawie
i próba odniesienia się do treści ustawowych za pomocą istniejących
opracowań oraz refleksji własnych autora.

Materia ustawowa jest niezmiernie istotna. Dotyczy ona wszystkich
nieruchomości rolnych w Polsce. Jest to bardzo głęboka ingerencja
w prawo własności, tworząca zupełnie nową sytuację na rynku obrotu
nieruchomościami rolnymi i wywołująca ogromne problemy praktyczne.

Niestety rozstrzygnięcie wszystkich wątpliwości nie było możliwe. Ko-
mentowana ustawa zawiera rozwiązania trudne do interpretacji. Niektóre
rozwiązania z uwagi na swoją nieprecyzyjność wymagają pilnej interwen-
cji ustawodawcy. Jej uchwalenie poprzedziła niewielka dyskusja w gronie
teoretyków i praktyków prawa rolnego. Komentarz ten mam nadzieję bę-
dzie przyczynkiem do dalszych rozważań. Z pewnością powstanie szereg
publikacji przybliżających nową regulację, również praktyka stosowania
ustawy przez ANR wiele może wnieść.

Pamiętać należy, iż materia regulowana przez ustawę jest bardzo istotna
– jest to ingerencja w prawo własności. Zawarte w ustawie rozwiązanie, iż
czynności z nią sprzeczne skutkują nieważnością czynności prawnych po-
woduje, iż interpretacje praktyczne dokonywane przede wszystkim przez
notariuszy z pewnością będą bardzo ostrożne. Ryzyko dokonania czyn-
ności nieważnych w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi znacznie
wzrosło, nie sprzyja to z pewnością jednej z podstawowych zasad prawa
cywilnego – zasadzie pewności obrotu. Z tego też względu w komentarzu
często przyjmowano interpretację, mającą na celu zmniejszenie ryzyka
związanego z groźbą nieważności czynności prawnych.

Odrębną kwestią jest konstytucyjność regulacji. Niektóre rozwiązania
zawarte w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego budzą poważne
wątpliwości konstytucyjne, co było niekiedy zaznaczane w treści ko-
mentarza. Jedyną rolą publikacji nie jest szczegółowa analiza ustawy
w kontekście regulacji konstytucyjnych, tak więc rozważania na ten temat
nie były pogłębiane. Podkreślić jednak należy, iż istnieje poważne ryzyko
uznania przez Trybunał Konstytucyjny części przepisów za niezgodnych
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z Konstytucją RP. Szereg rozwiązań zawartych w komentowanej ustawie
zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw
Obywatelskich oraz przez grupę posłów (treść skarg znajduje się na stro-
nie internetowej Trybunału Konstytucyjnego).

Niniejszy komentarz adresowany jest do wszystkich, którzy w codzien-
nej pracy stykają się z obrotem gruntami rolnymi. Tak więc adresatami
publikacji są notariusze, radcowie prawni i adwokaci, sędziowie, komor-
nicy. Istotnym odbiorcą treści ustawowych są również zarządy i wspólnicy
spółek prawa handlowego, którzy są właścicielami nieruchomości rolnych.

dr hab. Jerzy Bieluk
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