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Recenzja monografii J.J. Skoczylasa pt. Cywilnoprawny
obrót nieruchomociami przez cudzoziemców (po wejciu
Polski do Unii Europejskiej)
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004
Profesor Józef Jan Skoczylas jest autorem kolejnej monografii pt.
Cywilnoprawny obrót nieruchomociami przez cudzoziemców (po wejciu
Polski do Unii Europejskiej). Pragnê przypomnieæ, ¿e w 2002 r. opublikowa³ on w Wydawnictwie Lexis Nexis monografiê Cywilnoprawne
nabycie nieruchomoci przez cudzoziemców.
Z uwagi na okolicznoæ, ¿e recenzowa³em na ³amach Rejenta pierwsz¹
monografiê, chcia³bym powiêciæ kilka uwag równie¿ tej drugiej i jednoczenie zachêciæ czytelników do wnikliwego jej przestudiowania, poniewa¿ jest przydatna szczególnie w praktyce notarialnej.
Ju¿ sam tytu³ monografii wskazuje, ¿e dotyczy ona ogó³u zagadnieñ
zwi¹zanych z problematyk¹ cywilnoprawnego obrotu nieruchomociami
przez cudzoziemców po wejciu naszego kraju do Unii Europejskiej. Jest
wiêc na czasie i warto j¹ przeczytaæ, chocia¿by ze wzglêdów poznawczych. Jak dotychczas jest to jedyna monografia na ten temat w polskiej
literaturze prawnej. Autor jest wybitnym znawc¹ tej problematyki zarówno od strony doktrynalnej, jak i praktycznej. Szkoda tylko, ¿e w bibliografii
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zabrak³o wszystkich publikacji autora powiêconych tym problemom,
gdy¿ wynika z nich wieloletnie zainteresowanie autora t¹ tematyk¹.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomoci przez cudzoziemców by³a w ró¿nych okresach wielokrotnie nowelizowana. Najistotniejsze znaczenie ma jednak ostatnia nowela
z dnia 20 lutego 2004 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 466). Jak s³usznie zauwa¿a
Autor ju¿ we wprowadzeniu, zmianê stanu prawnego w tym zakresie
wprowadza ponadto szereg innych ustaw, które enumeratywnie wymieni³
na s. 13 i 14.
Autor s³usznie zauwa¿y³, ¿e sama ustawa o nabywaniu nieruchomoci
przez cudzoziemców jest bardzo niejednolita w swojej treci, gdy¿ zawiera nie tylko regulacje z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, ale równie¿ z zakresu prawa administracyjnego. Te ostatnie, z uwagi
na specyfikê obrotu tego typu nieruchomociami, by³y i s¹ jednak nadal
konieczne. Wprowadzenie pe³nej swobody w zakresie nabywania nieruchomoci przez cudzoziemców mog³oby bowiem zagroziæ interesom
pañstwa i obywateli. Autor, na co chcia³em zwróciæ uwagê, jest s³usznie
zwolennikiem liberalizacji istniej¹cych w tym zakresie ograniczeñ, zw³aszcza w sytuacji gdy nieruchomoci s¹ nabywane przez cudzoziemców dla
celów inwestycyjnych. Z tego punktu widzenia pozytywnie oceni³ ostatni¹
nowelizacjê ustawy. Nale¿y podzieliæ te¿ pogl¹d Autora, ¿e nastêpstwem
naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej powinno byæ opracowanie nowej
ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców, która w pe³ni
odpowiada³aby wymogom prawa wspólnotowego. Ten proces, rozpoczêty nowelizacj¹ ustawy z dnia 20 lutego 2004 r., nie mo¿e byæ jednak
w ¿adnym razie uznany za zakoñczony.
Monografia, a w zasadzie monograficzny komentarz do znowelizowanej ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców udziela
odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mog¹ rodziæ siê w praktyce i doktrynie w zwi¹zku z wyk³adni¹ jej przepisów. Autor wskazuje, które przepisy tej ustawy s¹ niew³aciwie zredagowane i bêd¹ wymaga³y zmian,
a tak¿e bêd¹ nastrêczaæ trudnoci przy ich interpretacji. Istotna czêæ
wywodów Autora powiêcona jest problematyce mo¿liwoci obchodzenia przepisów przez cudzoziemców, którzy mimo okresów przejciowych faktycznie przejmuj¹ kontrolê nad ziemi¹ roln¹ i lasami w Rzeczy-
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pospolitej Polskiej, nabywaj¹c udzia³y lub akcje w spó³kach prawa handlowego, które s¹ w³acicielami takich nieruchomoci.
Omawiaj¹c w sposób logiczny i kompleksowy ca³¹ zawartoæ znowelizowanej tak istotnej ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców, Autor okaza³ siê nie tylko znakomitym znawc¹ prawa cywilnego, ale tak¿e handlowego i administracyjnego. Wszystkie rozdzia³y
pracy, licz¹cej wraz z wprowadzeniem, wnioskami i bibliografi¹ 286 stron,
cechuje wysoki poziom merytorycznych rozwa¿añ, wnikliwoæ i rzetelnoæ badawcza oraz fakt niepomijania przez autora problemów niewygodnych, chocia¿by z przyczyn politycznych czy te¿ interpretacyjnych.
Autor udowodni³, ¿e jest nie tylko znawc¹ tej problematyki od strony
prawnej, ale stara³ siê uwzglêdniaæ i racjonalizowaæ tak czêsto ró¿ne racje
i spojrzenia na tê tak wa¿n¹ i jednoczenie skomplikowan¹ problematykê
prawn¹, spo³eczn¹ i polityczn¹. Szczególnie cenne s¹ zawarte w 21
punktach wnioski koñcowe, w których zawar³ postulaty de lege lata i de
lege ferenda, bêd¹ce niejako syntez¹ tej tak dojrza³ej monografii naukowej.
Wydaje mi siê, ¿e monografiê ³atwiej by siê studiowa³o, gdyby zawiera³a w aneksie jednolity tekst przecie¿ nie tak obszernej ustawy o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemców. Jest to jednak uwaga, a nie
zarzut, adresowana raczej do wydawcy ni¿ Autora.

Henryk Cioch
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