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II. PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

RECENZJE I NOTY RECENZYJNE

Tratado de Derecho agrario,  Esther Muñiz Espada, Pablo Amat Llombart  
(directores), Wolters Kluwer España, S.A., Madrid 2017, ss. 972.

W 2017 r. na hiszpańskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja, którą moż-
na by nazwać „Systemem prawa rolnego”. Wprawdzie od daty jej wydania minęły już 
prawie dwa lata, ale warto polskiemu Czytelnikowi przybliżyć jej założenia oraz treść. 
Przemawia za tym ranga publikacji, której redaktorami są znani i uznani profesorowie 
hiszpańscy. Ponadto rodzi ona skojarzenia i zachęca do porównania z włoskim „Trat-
tato di diritto agrario”1. Dzieło stanowi, zgodnie z deklaracją redaktorów, całościowe 
i usystematyzowane opracowanie problematyki prawa rolnego, rolno-żywnościowego, 
rolno-przemysłowego, rolno-środowiskowego i rozwoju obszarów wiejskich, uwzględ-
niającego nie tylko podstawy legislacyjne, ale  także literaturę oraz orzecznictwo. Za 
jego  opublikowaniem przemawiała  zarówno  złożoność  samej  regulacji  prawnej,  jak 
również rola rolnictwa w gospodarce Hiszpanii. 

Traktat hiszpański, inaczej niż włoski, jest jednotomowy, składa się z trzech czę-
ści. Część  pierwsza,  poprzedzona wstępem,  dotyczy  prawa majątkowego  i  gospo-
darczego. Obejmuje ona  rozważania o ewolucji prawa dotyczącego  rolnictwa oraz 
o  jego współczesnym  kształcie,  przedsiębiorstwie  rolnym  i  gospodarstwie  rolnym 
jako przedmiotowym składniku przedsiębiorstwa, działalności rolniczej, dzierżawie 
rolnej, użytkowaniu wód, organizacjach rolniczych i kontraktacji produktów rolno-
-żywnościowych, kredytach  i  ubezpieczeniach gospodarczych w  rolnictwie,  rolno-
-żywnościowym prawie pracy, ubezpieczeniach  społecznych, konstrukcji przedsię-
biorcy rolnego o ograniczonej odpowiedzialności oraz o stosowaniu prawa rolnego 
przez notariat. Jak widać, jest to część bardzo rozbudowana, zawierająca − w prze-

1  L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile (red.), Trattato di diritto agrario,  t. 1: Il diritto 
agrario: circolazione e tutela dei diritti; t. 2: Il diritto agroambientale; t. 3: Il diritto agroalimen
tare, Torino 2011. Zob. notę recenzyjną R. Budzinowskiego, „Przegląd Prawa Rolnego” 2012, 
nr 1, s. 270 i n. 
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ciwieństwie  do  publikacji  włoskiej  −  szerokie  rozważania  podejmujące  problemy 
teoretyczne prawa rolnego.

Część druga dotyczy prawa  rolno-żywnościowego. Obejmuje ona problematykę 
produktów rolnych tzw. wysokiej jakości i ich ochronę, prawa Unii Europejskiej w za-
kresie chowu i hodowli zwierząt i jego stosowania w Hiszpanii, regulacji GMO, śledze-
nia pochodzenia żywności w łańcuchu rolno-żywnościowym, etykietowania, prezen-
tacji i reklamy produktów rolno-żywnościowych, bezpieczeństwa żywności, ochrony 
konsumentów tych produktów oraz odpowiedzialności za szkody spowodowane wa-
dliwą żywnością. Zwraca uwagę szerokie ujęcie problematyki rolno-żywnościowej, ze 
szczególnym  uwzględnieniem  interesów  przedsiębiorcy,  ale  także  konsumentów,  na 
każdym etapie łańcucha rolno-żywnościowego.  

Część  trzecia  obejmuje  prawo  rolno-środowiskowe  i wiejskie. Nie  jest  to  frag-
ment dzieła zbyt rozbudowany, zarówno pod względem objętości,  jak i poruszanych 
zagadnień.  Cztery  rozdziały  zawierają  prezentację  problematyki  związków  między 
rolnictwem a środowiskiem, także z punktu widzenia zmian klimatu, reżimu działal-
ności leśnej, rolnictwa na obszarach górskich, rozwoju obszarów wiejskich oraz odpo-
wiedzialności za szkody wyrządzone środowisku przez działalność  rolniczą. Zwraca 
uwagę dosyć wąskie  potraktowanie  prawa  rolno-środowiskowego,  stanowiącego we 
wspomnianej publikacji włoskiej przedmiot odrębnego tomu, oraz niemal symboliczna 
prezentacja prawa rozwoju obszarów wiejskich. 

Ograniczone ramy recenzji nie pozwalają szerzej ustosunkować się do zagadnień 
prezentowanych w publikacji. Warto natomiast w tym miejscu odnieść się do rozważań 
bardziej ogólnych, dotyczących kształtowania się hiszpańskiego prawa rolnego i jego 
ujmowania w systemie prawa. 

Prawo  to  jest  traktowane  jako  immanentna  część  prawa  cywilnego,  ale  nie  jest 
„ubogim krewnym” tej dziedziny prawa. Ten prywatnoprawny aspekt regulacji widać, 
gdy chodzi o prowadzenie działalności rolniczej, także gospodarczej. Wprawdzie wy-
stępują regulacje z zakresu prawa publicznego (zwłaszcza dzięki prawu unijnemu), ale 
nie  zmieniają  one  charakteru  prawa  rolnego w  kierunku  prawa  publicznego. Rdzeń 
prawa prywatnego w prawie rolnym, jak piszą redaktorzy, pozostaje niezagrożony. Ze 
względu na złożoność metod regulacji prawo  to ma charakter kompleksowy, ale nie 
jest traktowane (inaczej niż w państwach Ameryki Południowej) jako autonomiczna, 
odrębna gałąź prawa. 

Na  sposób  ujmowania  prawa  rolnego  wpłynęła  nauka  włoska,  ciesząca  się 
w doktrynie hiszpańskiej dużym uznaniem2. W początkowym okresie, w pierwszych 
dekadach  drugiej  połowy XX wieku,  prawo  to  było  traktowane  jako  prawo  grun-
towe,  skoncentrowane wokół  problematyki  gruntu  rolnego  (fundus).  Na  kolejnym 
etapie rozwoju ciężar regulacji przesunął się z problematyki gruntowej na działalność 
rolniczą,  której  wyróżnieniu  służyła  koncepcja  cyklu  rolno-biologicznego  (agra
rietà), opracowana przez profesora A. Carrozzę. Trzeci etap ewolucji prawa rolnego, 

2  Rozdział I, dotyczący swoistości prawa rolnego, napisał J.M. de la Cuesta Sáenz.  
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od  połowy  lat  osiemdziesiątych  ubiegłego wieku,  związany  jest  z  komercjalizacją 
produktów  rolnych  i  interwencjonizmem na  rynkach  rolnych. Problemy dotyczące 
żywności  przyniosły  przesunięcie  punktu  ciężkości  prawa  rolnego w kierunku  za-
gadnień łączących się z bezpieczeństwem żywności i rozwojem regulacji dotyczącej 
żywności, co z kolei spowodowało proces wyodrębniania się prawa żywnościowego 
(traktowanego też jako prawo rolno-żywnościowe). Wreszcie ostatni etap tej ewolu-
cji włączył w obręb zainteresowań prawa rolnego problematykę rolno-środowisko-
wą. Tym samym obecne prawo rolne znacznie różni się od tego, które istniało w mo-
mencie jego „narodzin”, przedmiot regulacji uległ znacznemu rozszerzeniu. 

Nieco inaczej ewolucję hiszpańskiego prawa rolnego prezentuje L.A. Bourges3, 
nawiązując do systematyki przyjętej w doktrynie  francuskiej. W pierwszym etapie 
kładziono nacisk na szczególny reżim prawny działalności wytwórczej w rolnictwie 
związany  z  wykorzystaniem  ziemi.  Prawo  rolne,  zwane  wówczas  (przed  I  wojną 
światową) prawem wiejskim, zajmowało się relacją między rolnikiem a ziemią oraz 
organizacją prawną gospodarstwa; rolnik wytwarzał produkty rolne, ale w zasadzie 
nie  trudnił  się  ich  komercjalizacją. Drugi  etap  związany  był  z  recepcją  poglądów 
doktryny włoskiej i posługiwaniem się już nazwą „prawo rolne”. W centrum zainte-
resowania nadal była ziemia i gospodarstwo rolne, ale prawu rolnemu przypisywa-
no charakter  autonomiczny. O  jego otwartości na  zmiany  świadczy wprowadzenie 
w 1942 r. pojęcia przedsiębiorstwa rolnego do włoskiego kodeksu cywilnego. Z kolei 
trzeci etap (po drugiej wojnie światowej) oznacza uwzględnienie w legislacji rolnej 
postępu technologicznego − mechanizacji rolnictwa, stosowania nawozów, tzw. zie-
lonej  rewolucji  itd.  Koncentracja  zainteresowań  na  ziemi  i  gospodarstwie  rolnym 
była już traktowana jako archaiczna. Na tym etapie w doktrynie pojawiła się wspo-
mniana wcześniej koncepcja agrarietà A. Carrozzy, wprowadzona do francuskiego 
porządku prawnego w 1988 r., a do włoskiego – w 2001 r. Natomiast czwarty etap 
podkreślał rolę, jaką w prawie rolnym odgrywała produkcja żywności i żywność jako 
taka. Część  doktryny widziała  kontynuację  prawa  rolnego w postaci  prawa  rolno-
-żywnościowego,  uwzględniającego także  relację  między  wytworzonymi  dobrami 
(żywnością) a konsumentem. Prawo rolno-żywnościowe traktowane jest  jako połą-
czenie prawa  rolnego z prawem żywnościowym w zakresie większości produktów 
rolnych, to jest tych przeznaczonych do konsumpcji jako żywność. Autorka tych roz-
ważań postuluje, żeby ze względu cechy sektora rolnego (produkcja przeznaczona na 
rynek,  jej komercjalizacja, uwzględnienie zagadnień środowiskowych i zrównowa-
żonego rozwoju) umiejscawiać prawo rolne bardziej w obrębie prawa gospodarcze-
go; służyłoby to poluźnieniu związków tego prawa z prawem cywilnym. Realizacja 
takiej koncepcji wyznacza już piąty etap ewolucji prawa rolnego.

Jak widać, rozważania zawarte w recenzowanej pracy zawierają nie tylko infor-
mację o rożnych szczegółowych problemach hiszpańskiego prawa rolnego, ale także 

3  Autorka rozdziału 2 dotyczącego ewolucji prawa rolnego  i  jego redefinicji w świetle 
nowych wyzwań. 
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dostarczają wielu inspiracji o charakterze bardziej teoretycznym co do jego ujmowania 
i rozwoju w przyszłości. Mogą one stanowić znakomitą podstawę do porównań z pol-
skim  prawem  rolnym,  inspirowanym w  okresie  ostatnich  piętnastu  lat  przez  unijne 
prawo rolne. Wprawdzie występują istotne różnice co do genezy oraz ujmowania tego 
prawa w obu porządkach prawnych, ale wspólne są problemy związane z jego obecnym 
kształtem oraz z wyzwaniami przyszłości. Nauka prawa rolnego w Hiszpanii w ostat-
nich dekadach doskonale się rozwija, mimo że agraryści prowadzą badania z reguły 
w ramach katedr prawa cywilnego. 

roMan Budzinowski, krzysztof różański

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH

„Agrar- und Umweltrecht”

Alfred Scheidler, Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung und Landwirtschaft, 
(Regulacje interwencyjne w zakresie prawnej ochrony przyrody a rolnictwo), 
AUR 2019, nr 3, s. 88−93.

Przedmiotem rozważań są niemieckie regulacje interwencyjne w zakresie ochrony 
przyrody. Pomiędzy nowoczesnym rolnictwem a ochroną środowiska istnieje swoisty 
związek. Rolnictwo,  jak  i  leśnictwo,  są zależne od środowiska, a zatem  jego ochro-
na leży w ich interesie gospodarczym. Z jednej strony intensywne rolnictwo stanowi 
istotną przyczynę zanieczyszczenia i degradacji środowiska. Z drugiej natomiast jest 
jednym  z  tradycyjnych  i,  pod względem  zaopatrzenia w  żywność,  koniecznym wy-
korzystaniem krajobrazu. Podaż żywności służy zaspokojeniu podstawowej potrzeby 
ludzkości, ma zatem dużą wartość ekonomiczną. Żywność można jednak pozyskać je-
dynie  poprzez  ingerencję w  środowisko naturalne.  Fakt,  że  rolnictwo musi  spełniać 
wymagania zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne, implikuje konieczność określe-
nia specjalnego statusu rolnictwa. Aby z jednej strony uwzględnić interesy gospodarcze 
rolnictwa, a z drugiej  strony kwestie ochrony środowiska  i przyrody, konieczne  jest 
zachowanie odpowiedniej równowagi.

Autor podkreśla, że  rozporządzenie  interwencyjne w zakresie ochrony przyrody 
stanowi,  iż osoba odpowiedzialna za znaczną  ingerencję w przyrodę  i krajobraz  jest 
zobowiązana do unikania szkód oraz do rekompensat. W przypadku rolnictwa istnieją 
jednak wyłączenia. Pewne działalności rolnicze, które z natury rzeczy mogą być uzna-
ne za ingerencję, nie są tak kwalifikowane, co rodzi różne skutki prawne.


