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Synopsis: Przedmiotem analizy jest zagadnienie obowiązującego w Unii Europejskiej modelu
prawnego okreĞlającego zasady obrotu nieruchomoĞciami rolnymi w paĔstwach czáonkowskich.
Podstawową páaszczyznĊ rozwaĪaĔ stanowi zasada swobodnego przepáywu kapitaáu (art. 63 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Przepisy, które ograniczają swobodny przepáyw kapitaáu mogą
byü dopuszczone jeĪeli są uzasadnione obiektywnymi przesáankami: nadrzĊdnymi wzglĊdami interesu
ogólnego i zasadą proporcjonalnoĞci, co oznacza, Īe muszą one byü wáaĞciwe dla zagwarantowania
osiągniĊcia zamierzonego, zasadnego celu i nie mogą wykraczaü poza to, co jest konieczne do jego
osiągniĊcia.
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Abstract. The subject of the analysis is the issue of the legal model in force in the European Union,
which defines the principles of trading in agricultural real estate in the Member States. The principle
of free movement of capital (Article 63 of the Treaty on the Functioning of the European Union) is a
fundamental consideration. Provisions which restrict the free movement of capital may be authorised
where they are justified by objective reasons: overriding reasons of general interest and the principle
of proportionality, which means that they must be suitable for securing the attainment of the objective
pursued and must not go beyond what is necessary in order to attain it.
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Wprowadzenie
1.1. Niniejsze opracowanie stanowi kontynuacjĊ dokonanych przez Autorów analiz
i uwag zawartych w ekspertyzie z 2012 (JeĪyĔska i Pastuszko 2012), która sporządzona
zostaáa w warunkach toczącej siĊ wówczas dyskusji, co do zakresu dopuszczalnych
regulacji ochrony wáasnoĞci nieruchomoĞci rolnych w Polsce, po upáywie okresów
przejĞciowych ustalonych Traktatem Akcesyjnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864 z póĨn.
zm.)3. Z uwagi na dokonane w 2016 r. przeksztaácenia zasad obrotu nieruchomoĞciami
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rolnymi w RP 4 oraz dalsze prace legislacyjne 5 w tym zakresie, jak i pojawienie siĊ nowych
zagroĪeĔ dla stabilnoĞci zasobów gruntów rolnych o wymiarze globalnym, do
przedmiotowych rozwaĪaĔ naleĪy powróciü. CzĊĞü argumentów i wniosków wynikających z
analizy orzecznictwa Trybunaáu SprawiedliwoĞci UE zostanie ponownie przytoczona, ale
wpisana w nowy kontekst obowiązującego prawa krajowego oraz pogáĊbiających siĊ
procesów globalizacyjnych, zwáaszcza zjawiska land grabbingu, poĞrednich i bezpoĞrednich
zmian korzystania z gruntów rolnych oraz nowych zaáoĪeĔ wspólnej polityki rolnej, z których
wynika koniecznoĞü dziaáaĔ na rzecz uáatwiania nabywania gruntów przez rolników.
1.2. Zakres i znaczenie prawa obrotu nieruchomoĞciami rolnymi w zasadniczym
stopniu wynika z ich spoáecznej, gospodarczej oraz tradycyjnej roli. Grunty rolne stanowią
podstawĊ bytu czáowieka, są najwaĪniejszym Ğrodkiem produkcji ĪywnoĞci i realizacji
fundamentalnego prawa do wyĪywienia caáego spoáeczeĔstwa. Stanowią teĪ podstawĊ
ksztaátowania odrĊbnoĞci kulturowych, równowagi ekosystemów czy áadu przestrzennego.
Jako przedmiot wáasnoĞci są traktowane przez wáaĞcicieli, w kategorii dziedzictwa
wielopokoleniowego wyznaczającego ich status spoáeczny i majątkowy w spoáecznoĞciach
lokalnych. Wskazane okolicznoĞci przesądziáy o tym, Īe grunty rolne traktowane są jako
niepomnaĪalne dobro publiczne i jako takie, poddane są odrĊbnym regulacjom prawnym
o charakterze ochronnym.
Szczególną pozycjĊ nieruchomoĞci rolnych ksztaátuje teĪ duĪa dynamika zmian w ich
zasobach. Rozwój cywilizacyjny, procesy urbanizacyjne i infrastrukturalne oraz brak
spójnej koncepcji w ksztaátowaniu relacji miĊdzy obszarami zurbanizowanymi a terenami
wiejskimi, prowadzi do pogáĊbiającego siĊ braku równowagi ich rozwoju. Obszary miejskie
rozwijają siĊ kosztem obszarów wiejskich, a zjawisko metropolizacji i towarzyszące mu
procesu suburbanizacji i kontrurbanizacji realizowane są z pominiĊciem roli obszarów
wiejskich, które zazwyczaj traktowane są jako otoczenie sytemu osadniczego, a nie jego
integralna czĊĞü. Stanowią tylko ich táo, lub wrĊcz barierĊ, a najczĊĞciej zaplecze i
rezerwuar terenów niezbĊdnych dla procesów urbanizacyjnych. Dotyczy to przede
wszystkim terenów wykorzystywanych do produkcji rolnej.
Negatywne skutki wywierają teĪ zmiany klimatyczne, które powodują, Īe zasoby
gruntów rolnych systematycznie maleją bądĨ wskutek zmiany przeznaczenia gruntów, bądĨ
degradacji wáaĞciwoĞci produkcyjnych, bądĨ caákowitej dewastacji Ğrodowiska.
Jedną z konsekwencji postĊpujących procesów globalizacyjnych jest zjawisko
transgranicznego procesu przejmowania faktycznej kontroli nad znacznymi obszarami
gruntów rolnych (land grabbing). Dynamiczny rozwój skali miĊdzynarodowego obrotu
nieruchomoĞciami skutkuje istotnymi konsekwencjami spoáecznymi i gospodarczymi, do
których zalicza siĊ ograniczenie moĪliwoĞci prowadzenia dziaáalnoĞü rolniczej przez
lokalnych producentów, ograniczenie moĪliwoĞci korzystania z innych dostĊpnych
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zasobów naturalnych (w szczególnoĞci zasobów wodnych), faktyczne zmiany
przeznaczenia gruntów, osáabienie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i suwerennoĞci
ĪywnoĞciowej w paĔstwach miejsca inwestycji, a takĪe degradacjĊ Ğrodowiska naturalnego
(plantacje monokulturowe) (Zawojska, 2014; González Núñez, 2014; Cotula 2014).
NiebezpieczeĔstwa związane ze wskazanymi zjawiskami legáy u podstaw zmian
legislacyjnych w czĊĞci paĔstw czáonkowskich UE, które polegaáy na wprowadzeniu
rygorystycznych rozwiązaĔ w zakresie obrotu nieruchomoĞciami rolnymi6 oraz
poszukiwaniu adekwatnych rozwiązaĔ w regulacjach prawa europejskiego.
Krajowa ochrona z reguáy realizowana jest jako ochrona iloĞciowa, mająca na celu
utrzymanie istniejącego areaáu gruntów rolnych i zapewnienia ich wáaĞciwego
wykorzystania, oraz ochrona jakoĞciowa, której celem jest niepogarszanie wáaĞciwoĞci
produkcyjnych gleby oraz przywracania wáaĞciwoĞci utraconych.
Charakter ochronny mają przyjĊte instrumenty prawne obrotu nieruchomoĞciami,
które ksztaátują struktury gruntowe, system wáasnoĞci nieruchomoĞci oraz model
gospodarki rolnej kraju. Przesądzają tym samym o kwestiach gospodarczych związanych z
dostĊpem do gruntów, wielkoĞcią gospodarstw rolnych, dominującym typem wáasnoĞci
rolniczych jednostek produkcyjnych, poziomem i dynamiką procesów ksztaátujących
strukturĊ agrarną, a takĪe tworzących siĊ relacji i powiązaĔ uczestników rynku rolnego –
takĪe w páaszczyĨnie miĊdzynarodowej.
Konsekwencją poszerzania ochronnych regulacji obrotu nieruchomoĞciami rolnymi
byáo podjĊcia tej sfery zagadnieĔ przez organy Unii Europejskiej, zarówno w odniesieniu
do znaczenia zasobów gruntowych dla europejskiego modelu rolnictwa 7, jak i zgodnoĞci
unormowaĔ krajowych z prawem UE 8. Normatywną podstawĊ rozwaĪaĔ na temat
ograniczeĔ w obrocie nieruchomoĞciami w zakresie prawa UE stanowi art. 345 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 59 z 7.6.2016, str. 1, cyt. dalej jako TfUE
lub Traktat), w myĞl którego Traktaty nie przesądzają w niczym zasad prawa wáasnoĞci
w PaĔstwach Czáonkowskich (Jurcewicz i Popardowski, 2009; MataczyĔski, 2008). Przepis
art. 345 TfUE wyraĪa zasadĊ neutralnoĞci traktatów wobec zasad prawa wáasnoĞci w
paĔstwach czáonkowskich. Nie oznacza to jednak wyáączenia wewnątrzkrajowych zasad
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prawa wáasnoĞci z zakresu podstawowych reguá traktatowych 9. Postanowienia Traktatu nie
wpáywają na istotĊ prawa wáasnoĞci, ale mogą znacząco ingerowaü w sposób korzystania
(wykonywania) z tego prawa (Czechowski, 2001; Jurcewicz i Popardowski 2009) 10.
Powszechnie przyjmowany kierunek rozwaĪaĔ dotyczących relacji miĊdzy reguáami prawa
krajowego a prawem Unii Europejskiej w stosunkach wáasnoĞci nieruchomoĞci, odnosi siĊ do
zasady swobodnego przepáywu kapitaáu (art. 63 TfUE) 11. Zgodnie z art. 63 ust. 1 TfUE,
zakazane są wszelkie ograniczenia i dyskryminacja w przepáywie kapitaáu miĊdzy PaĔstwami
Czáonkowskimi oraz miĊdzy PaĔstwami Czáonkowskimi a paĔstwami trzecimi 12. Swoboda
przepáywu kapitaáu naleĪy do fundamentalnych zasad prawa europejskiego i stanowiü bĊdzie
podstawowy punkt odniesienia dla dalszych rozwaĪaĔ oraz formuáowania ocen i wniosków
koĔcowych.

Zasada swobodnego przepáywu kapitaáu a obrót nieruchomoĞciami
rolnymi
Zasada swobodnego przepáywu kapitaáu nie ma charakteru absolutnego (MataczyĔski,
2007). Wedáug art. 65 ust. 1 TfUE, zasada wyraĪona w art. 63 nie narusza prawa PaĔstw
Czáonkowskich do:
a) stosowania odpowiednich przepisów ich prawa podatkowego traktujących odmiennie
podatników ze wzglĊdu na róĪne miejsce zamieszkania lub inwestowania kapitaáu,
b) podejmowania wszelkich Ğrodków niezbĊdnych do zapobiegania naruszeniom ich
ustaw i aktów wykonawczych, zwáaszcza w sferze podatkowej i w dziedzinie nadzoru
ostroĪnoĞciowego nad instytucjami finansowymi lub ustanowienia procedur deklarowania
przypáywu kapitaáu do celów informacji administracyjnej bądĨ statystycznej, lub
podejmowania Ğrodków uzasadnionych powodami związanymi z porządkiem publicznym
lub bezpieczeĔstwem publicznym 13.
OkreĞlony w art. 65 TfUE katalog przesáanek uzasadniających ograniczenia swobody
nie ma teĪ charakteru zamkniĊtego. Trybunaá SprawiedliwoĞci okreĞliá dalsze dopuszczalne
ograniczenia swobody przepáywu kapitaáu wynikające z „nadrzĊdnych wymogów interesu
publicznego”, pod którymi rozumie siĊ wymogi zagospodarowania przestrzennego,
w szczególnoĞci utrzymania na danym obszarze staáej populacji i dziaáalnoĞci niezaleĪnej
od sektora turystycznego czy zagwarantowanie usáug leĪących w interesie ogólnym
9

Zob. np. wyrok TS z dnia 22 paĨdziernika 2013 r., Essent i in., od C-105/12 do C-107/12, EU:C:2013:677, pkt
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11
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ograniczenie swobodnego przepáywu kapitaáu. Nie w kaĪdym przypadku (w zaleĪnoĞci od przesáanek
podmiotowych) muszą byü związane ze swobodą przedsiĊbiorczoĞci bądĨ swobodą przepáywu pracowników. W
pozostaáym zakresie przedmiotowe rozwaĪania mają zastosowanie równieĪ w odniesieniu do swobody
przedsiĊbiorczoĞci. Por. argumenty podniesione przez Rzecznika Generalnego w cyt. sprawie C-370/05 U.K.
Fenstersen, pkt 30.
12
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Zgodnie z art. 65 ust. 2 TfUE, regulacja swobody przepáywu kapitaáu nie przesądza o moĪliwoĞci stosowania
ograniczeĔ w dziedzinie prawa przedsiĊbiorczoĞci zgodnych z Traktatami.
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(MataczyĔski, 2007 i cyt. tam orzecznictwo). Trybunaá w szeregu orzeczeĔ, których
przedmiotem byáa ocena „usprawiedliwienia interesem publicznym”, dokonywaá
rozszerzenia przesáanek okreĞlonych w art. 65 TfUE okreĞlając je mianem „interesu
ogólnego” bądĨ „innych nadrzĊdnych wymogów interesu publicznego” czy teĪ „wymogów
koniecznych” (Frąckowiak – Adamska, 2009; MataczyĔski, 2007, 2008). W opinii
Trybunaáu przesáanki dopuszczalnoĞci ograniczania swobód mogą byü poszerzane
w o nadrzĊdne wymogi interesu publicznego, tzn. wartoĞci, których ochrona pozwala
PaĔstwom Czáonkowskim uzasadniü ograniczenia (Adamczyk, 2008).
ĝrodek taki moĪe jednak byü dopuszczony pod warunkiem, Īe dąĪy do celu sáuĪącego
interesowi ogólnemu, jest stosowany w sposób niedyskryminujący oraz przestrzega zasady
proporcjonalnoĞci, to znaczy, musi byü odpowiedni do zapewnienia realizacji
zamierzonego celu i nie wykraczaü ponad to, co jest konieczne do jego osiągniĊcia14.
Traktat nie definiuje zakresu pojĊcia „przepáyw kapitaáu”. Trybunaá przyjąá, Īe w celu
dokonania wykáadni pojĊcia „przepáyw kapitaáu”, siĊgaü naleĪy do nomenklatury
stanowiącej Zaáącznik Nr 1 do dyrektywy Rady nr 88/361 z dnia 24 czerwca 1988 r.
w sprawie wykonania art. 67 Traktatu (Dz. Urz. WE L 178 z 8.7.1988, s. 5 – 18). Zgodnie
z treĞcią zaáącznika Nr 1 do dyrektywy 88/361 przepáyw kapitaáu obejmuje m.in.
inwestycje bezpoĞrednie oraz inwestycje w nieruchomoĞci (MataczyĔski, 2007).
W orzecznictwie przyjĊto, Īe wykonywanie prawa do nabywania, uĪytkowania
i zbywania dóbr nieruchomych na terytorium innego paĔstwa czáonkowskiego powoduje
przepáyw kapitaáu, przez które osoby niemające miejsca zamieszkania w danym paĔstwie
czáonkowskim dokonują inwestycji w nieruchomoĞci na terytorium tego paĔstwa15. Do
Ğrodków stanowiących ograniczenia w przepáywie kapitaáu zalicza siĊ instrumenty, które
mogą zniechĊciü podmioty nie bĊdące obywatelami do dokonania inwestycji w danym
paĔstwie czáonkowskim, lub które mogą zniechĊciü podmioty tego paĔstwa
czáonkowskiego do dokonywania inwestycji w innych paĔstwach 16.
Stwierdzenie, Īe okreĞlony Ğrodek stanowi ograniczenie swobody traktatowej nie oznacza
jeszcze jego niedopuszczalnoĞci. Naruszenie swobody moĪe byü usprawiedliwione, jeĪeli
przyjĊte przez PaĔstwo Czáonkowskie Ğrodki speániają kumulatywnie nastĊpujące przesáanki:
 uĪycie danego Ğrodka jest uzasadnione okolicznoĞciami okreĞlonymi w art. 65 ust. 1
TfUE albo przez nadrzĊdne wymogi interesu publicznego („interes ogólny”, „wymogi
konieczne”);
 Ğrodki są stosowane w sposób niedyskryminujący (wymóg równego traktowania);
 Ğrodki są wáaĞciwe ze wzglĊdu na cel, który mają osiągnąü (wymóg adekwatnoĞci);
 Ğrodki nie wykraczają poza to, co jest konieczne dla osiągniĊcia celu (wymóg
proporcjonalnoĞci) (Frąckowiak – Adamska, 2009; MataczyĔski, 2007).
WáaĞciwa ocena krajowych ograniczeĔ w obrocie nieruchomoĞciami rolnymi wymaga
przedstawienia stosownego orzecznictwa Trybunaáu SprawiedliwoĞci. Podstawowa
perspektywa analizowanych orzeczeĔ sprowadza siĊ do ustalenia, czy przepisy Traktatu
14

Zob. wyroki w cyt. sprawach: Konle, pkt 40; Reisch i in., pkt 33; Ospelt i Schlössle Weissenberg, pkt 34;
Festersen, pkt 26. Zob. R. Stefanicki: Ograniczenia swobodnego przepáywu usáug (kapitaáu) usprawiedliwione
wzglĊdami interesu publicznego w Ğwietle orzecznictwa Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci, Problemy
Wspóáczesnego Prawa MiĊdzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2005, nr 1, s. 55.
15
Zob. cyt. wyrok w sprawie Festersen, pkt 21; Reisch i in., pkt 29; por. opiniĊ rzecznika w sprawie Festersen, pkt
28.
16
Zob. wyrok z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie C-513/03 Van Hilten-van der Heijden, ZOTSiSPI 2006/2B/I01957, pkt 44.
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dotyczące swobodnego przepáywu kapitaáu (art. 63 TfUE)17 sprzeciwiają siĊ przepisom
krajowym, które uzaleĪniają nabycie wáasnoĞci nieruchomoĞci (w szczególnoĞci –
nieruchomoĞci rolnych) od speánienia szczególnych przesáanek podmiotowych oraz
przedmiotowych18. Wedáug utrwalonego orzecznictwa tego rodzaju ograniczenia mogą byü
dopuszczalne, jeĪeli dane Ğrodki dąĪą w niedyskryminujący sposób do celu sáuĪącego
interesowi ogólnemu i jeĪeli są zgodne z zasadą proporcjonalnoĞci, to znaczy, są
odpowiednie do zapewnienia realizacji zamierzonego celu i nie wykraczają ponad to, co
jest konieczne do jego osiągniĊcia19.

Obrót nieruchomoĞciami w orzecznictwie Trybunaáu SprawiedliwoĞci
Ogólne cele polityki rolnej, takie jak utrzymanie populacji rolnej, zapewnienie
podziaáu wáasnoĞci gruntów umoĪliwiającego rozwój samodzielnych gospodarstw oraz
harmonijną pielĊgnacjĊ Ğrodowiska i krajobrazu, wspieranie rozsądnego uĪytkowania
dostĊpnych nieruchomoĞci przy jednoczesnym zwalczaniu nacisku na rynek nieruchomoĞci
uznaje siĊ za cele sáuĪące interesowi ogólnemu20. Wskazane wartoĞci mogą w
konsekwencji zostaü uznane za uzasadnienie ograniczenia swobodnego przepáywu kapitaáu.
Analogicznej kwalifikacji podlegają cele zmierzające do zachowania uprawy gruntów
rolnych przez zagospodarowanie bezpoĞrednie, dąĪenie do zamieszkiwania nieruchomoĞci
rolnych przez osoby, które je uprawiają i utrzymanie staáej populacji w Ğrodowisku rolnym
21
. Ponadto, cele te są zgodne ze wspólną polityką rolną, która ma na celu zapewnienie
m.in. odpowiedniego poziomu Īycia ludnoĞci wiejskiej z uwzglĊdnieniem szczególnego
charakteru gospodarki rolnej, wynikającego ze struktury spoáecznej rolnictwa oraz z róĪnic
strukturalnych i przyrodniczych miĊdzy poszczególnymi regionami rolniczymi22. Trybunaá
wyraĨnie wskazaá, Īe przepisy zapobiegające nabywaniu gruntów rolnych w celach czysto
spekulacyjnych oraz uáatwianie nabywania gruntów przede wszystkim osobom
zamierzającym je uprawiaü, odpowiadają celowi sáuĪącemu interesowi ogólnemu, gdyĪ
grunty rolne bezspornie stanowią ograniczony zasób naturalny.
W kontekĞcie zaprezentowanej interpretacji reguá prawa europejskiego, moĪna
zasadnie przyjąü, Īe przepisy krajowe ustanawiające wymóg uzyskania zezwolenia (w
trybie administracyjnym) na nabycie wáasnoĞci nieruchomoĞci choü stanowią ze swojej
natury ograniczenie swobody przepáywu kapitaáu23, to jednak moĪe byü ono uzasadnione
odpowiednimi przesáankami traktatowymi albo wymogami interesu publicznego
17

W szerszej páaszczyĨnie prawa przedsiĊbiorczoĞci.
Analizowane w dalszej czĊĞci opracowania orzeczenia zapadáy na gruncie analogicznej do art. 63 TfUE
regulacji art. 56 TWE.
19
Por. wyroki w sprawach Konle, pkt 40; Reisch i in., pkt 33; Ospelt i Schlössle Weissenberg, pkt 34.
20
Wyrok z dnia 23 wrzeĞnia 2003 r. w sprawie C-452/01 Ospelt i Schlössle Weissenberg, ECR 2003/8-/I-09743.
21
Wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-370/05 postĊpowanie karne przeciwko Uwe Kayowi
Festersenowi, ZOTSiSPI 2007/1B/I-01129. Por. cyt. wczeĞniej orzeczenia w sprawach Konle, pkt 40, Reisch i in.,
pkt 34, oraz Ospelt i Schlössle Weissenberg, pkt 38 i 39.
22
Por. wyrok w sprawie Ospelt i Schlössle Weissenberg, pkt 40.
23
Zob. wyroki TS: z dnia 1 czerwca 1999 r. C-302/97 Klaus Konle p. Republice Austrii, ECR 1999/6/I-03099; z
dnia 5 marca 2002 r., w sprawach poáączonych C-515/99, od C-519/99 do C-524/99 i od C-526/99 do C-540/99
Hans Reisch i inni v. Bürgermeister der Landeshauptstadt Salzburg, ECR 2002/3A/I-02157; z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie C-300/01 Doris Salzmann, ECR 2003/5B/I-04899; z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie C-423/98 Albore,
ECR 2000/7B/I-05965.
18
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(MataczyĔski, 2007). PaĔstwo moĪe uzasadniaü wymóg uzyskania zezwolenia na nabycie
wáasnoĞci nieruchomoĞci wymogami zagospodarowania przestrzennego, które mogą zostaü
uznane za nadrzĊdne wymogi interesu publicznego. Równie istotne znaczenia ma realizacja
wymogu równego traktowania, co wyklucza dyskrecjonalnoĞü i zbyt swobodną ocenĊ
dokonywaną przez organy administracji. Wymóg uzyskania uprzedniego zezwolenia na
nabycie nieruchomoĞci wprowadzony w celu ochrony interesu ogólnego moĪe byü
zaakceptowany, o ile jest stosowany w sposób niedyskryminujący i jeĪeli ten sam rezultat
nie moĪe byü osiągniĊty mniej ograniczającymi metodami (Frąckowiak – Adamska, 2009).

Podsumowanie
Prowadzone rozwaĪania zmierzają do ustalenia w konkluzjach: czy przyjĊte juĪ
rozwiązania krajowe oraz projektowane dalsze zmiany legislacyjne wykorzystują dorobek
orzecznictwa Trybunaáu SprawiedliwoĞci UE uksztaátowany na tle regulacji Traktatowych; czy
tworzą prawne instrumenty zapobiegające negatywnym skutkom procesów globalizacji w sferze
obrotu i korzystania z nieruchomoĞci rolnych; oraz czy bĊdą adekwatne dla realizacji nowych
wyzwaĔ wspólnej polityki rolnej po 2020 r. w zakresie gospodarki gruntami24.
Rozpocząü naleĪy od zagadnieĔ najszerszych, natury traktatowej. Postanowienia
Traktatu nie podwaĪają uprawnieĔ paĔstw czáonkowskich do ustanowienia reĪimu
prawnego nabywania wáasnoĞci gruntów przewidującego szczególne Ğrodki mające
zastosowanie do transakcji dotyczących gruntów rolnych, jednak reĪim taki podlega w
szczególnoĞci zasadom niedyskryminacji, swobodzie przedsiĊbiorczoĞci oraz swobodzie
przepáywu kapitaáu25. Przepisy, które ograniczają swobodny przepáyw kapitaáu mogą byü
dopuszczone jeĪeli są uzasadnione obiektywnymi przesáankami: nadrzĊdnymi wzglĊdami
interesu ogólnego i zasadą proporcjonalnoĞci, co oznacza, Īe muszą one byü wáaĞciwe dla
zagwarantowania osiągniĊcia zamierzonego, zasadnego celu i nie mogą wykraczaü poza to,
co jest konieczne do jego osiągniĊcia26. Uregulowania krajowe bĊdą wáaĞciwe do
zapewnienia realizacji wskazanego celu, tylko jeĪeli rzeczywiĞcie zmierzają do jego
osiągniĊcia w sposób spójny i konsekwentny27. W kontekĞcie uksztaátowanego dorobku
orzecznictwa dla potrzeb nowych ochronnych regulacji krajowych, naleĪy zauwaĪyü, Īe
ustrojowe zasady swobód gospodarczych UE umoĪliwiają – przy speánieniu odpowiednich
przesáanek – przyjĊcie wáaĞciwego modelu prawnego ograniczeĔ w obrocie
nieruchomoĞciami rolnymi, który sáuĪyá bĊdzie realizacji celów klasyfikowanych
jednoznacznie jako „interes ogólny”. JednakĪe rozwiązania wdroĪone ustawą wstrzymującą
24
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego
i Komitetu Regionów, PrzyszáoĞü rolnictwa i produkcji ĪywnoĞci, Bruksela, dnia 29.11.2017 r., COM(2017) 713
final.
25
Wyrok Trybunaáu (wielka izba) z dnia 6 marca 2018 r. w sprawach poáączonych C-52/16 i C-113/16 „SEGRO”
Kft. przeciwko Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Földhivatala i Günther Horváth przeciwko Vas Megyei
Kormányhivatal, ECLI:EU:C:2018:157, pkt 86. Zob. podobnie wyrok TS z dnia 23 wrzeĞnia 2003 r., Ospelt i
Schlössle Weissenberg, C-452/01, EU:C:2003:493, pkt 24 i przytoczone tam orzecznictwo).
26
Zob. podobnie wyroki: z dnia 25 paĨdziernika 2007 r., Geurts i Vogten, C-464/05, EU:C:2007:631, pkt 24; z
dnia 5 lutego 2014 r., Hervis Sport- és Divatkereskedelmi, C-385/12, EU:C:2014:47, pkt 41, 42) (wyrok z dnia 1
paĨdziernika 2009 r., Woningstichting Sint Servatius, C-567/07, EU:C:2009:593, pkt 25 i przytoczone tam
orzecznictwo.
27
Wyrok TS z dnia 26 maja 2016 r., Komisja/Grecja, C-244/15, EU:C:2016:359, pkt 35 i przytoczone tam
orzecznictwo.
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obrót nieruchomoĞciami rolnymi, jak i sygnalizowane, choü fragmentaryczne i niepeáne
zaáoĪenia nowej ustawy o ksztaátowaniu ustroju rolnego, wskazują na brak odniesieĔ do
ustalonych orzecznictwem dopuszczalnych wyáączeĔ zakazu dyskryminacji oraz
swobodnego przepáywu kapitaáu (Bieluk, 2016). NieprecyzyjnoĞü i restrykcyjnoĞü regulacji
budzi powaĪne wątpliwoĞci, co do racjonalnoĞci przyjĊtych konstrukcji normatywnych oraz
zgodnoĞci z prawem UE. OdrĊbnym zagadnieniem pozostaje kwestia zgodnoĞci z
Konstytucją RP28.
Ocena prawnych instrumentów przeciwdziaáania zagroĪeniom globalizacyjnym teĪ
budzi zastrzeĪenia. Europa jest w peáni wáączona w procesy globalne, dlatego zjawiska
land grabbingu zachodzą takĪe na jej obszarze. Obok klasycznego nabywania wáasnoĞci
gruntów, przejĊcie kontroli nad terenami uprawnymi dokonuje siĊ takĪe wskutek nabycia
przedsiĊbiorstw które są wáaĞcicielami lub dzierĪawcami ziemi, lub nabycia udziaáów
w takich przedsiĊbiorstwach. Powoduje to, Īe wáasnoĞü ziemska koncentruje siĊ coraz
silniej w rĊkach stosunkowo nielicznych wielkich przedsiĊbiorstw29. W Unii Europejskiej
1% przedsiĊbiorstw rolnych kontroluje 20% gruntów rolnych. 3% przedsiĊbiorstw rolnych
kontroluje 50% gruntów rolnych UE. Z drugiej strony 80% przedsiĊbiorstw rolnych
kontroluje zaledwie 14,5% uĪytków rolnych30.
Zjawisko land grabbingu stanowi swoiste wyzwanie dla tradycyjnego modelu
rolnictwa UE, jak i dotychczasowych konstrukcji swobód gospodarczych unormowanych
prawem pierwotnym (Carroccio, Crescimanno, Galati i Tulone, 2016)31. I tu wyraĨnie
widoczny jest brak adekwatnych prawnych Ğrodków ochronnych. Intensyfikacja globalnych
procesów gospodarczych oraz rosnące dysproporcje w zakresie dostĊpu do rolniczej
przestrzeni produkcyjnej wymagają podjĊcia w tym zakresie odpowiednich dziaáaĔ
legislacyjnych, które bĊdą mieĞciü siĊ w granicach wyznaczonych prawem UE.
W kontekĞcie nowych wyzwaĔ wspólnej polityki rolnej, jakie bĊdą realizowane po
2020 r. dziaáania legislacyjne powinny byü realizowane na dwóch páaszczyznach.
Postulowaü naleĪy wprowadzenie odpowiednich rozwiązaĔ prawnych na poziomie prawa
UE, które bĊdą miaáy na celu zwiĊkszenie przejrzystoĞci i monitorowanie bezpoĞrednich
oraz poĞrednich inwestycji (w szczególnoĞci – zagranicznych) w grunty rolne na terenie
Unii32, przy jednoczesnej poprawie dostĊpnoĞci i gwarancji pozyskiwania i rolniczego
wykorzystywania nieruchomoĞci rolnych przez lokalnych producentów rolnych.
Rozwiązania przyjĊte na poziomie europejskim umoĪliwią paĔstwom czáonkowskim
wprowadzenie wáaĞciwych rozwiązaĔ w prawie krajowym.
28

Zob. wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do TK z dnia 11 lipca 2016 r., IV.7005.8.2016.MC oraz pismo
procesowe Rzecznika z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie K 36/16, IV.7005.8.2016.MC. Por. M. Chmaj, M.
BidziĔski, M. Chmaj, B. Ulijasz, 2017.
29
NierównoĞci w zakresie korzystania gruntów stawiają UE na jednym poziomie z krajami takimi jak Brazylia,
Kolumbia i Filipiny. Zob. raport „Extent of Farmland Grabbing in the EU” („Skala masowego wykupu gruntów
rolnych w UE”) opracowane przez KomisjĊ Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, s. 24
(PE540.369).
30
Zob. opiniĊ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego z dnia 21 stycznia 2015 r. Szerzej: Pastuszko,
2017.
31
Por. opiniĊ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoáecznego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie: „Masowy
wykup gruntów rolnych – dzwonek alarmowy dla Europy i zagroĪenie dla rolnictwa rodzinnego” (opinia z
inicjatywy wáasnej) oraz przyjĊte przez Parlament Europejski „Sprawozdanie w sprawie aktualnego stanu
koncentracji gruntów rolnych w UE: jak uáatwiü rolnikom dostĊp do gruntów?”, 2016/2141(INI).
32
Por. komunikat wyjaĞniający Komisji w sprawie nabywania gruntów rolnych i prawa Unii Europejskiej (2017/C
350/05).
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