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Książkę kończą dwa interesujące opracowania, stanowiące swoiste śródziemno-

morskie „digestivo” dla Czytelnika European Food Law. F. Albissini w rozdziale 

poświęconym winom (Wines) przybliża swoiste cechy prawa regulującego ten wraż-

liwy sektor. Autor zwraca uwagę na rolę Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  

w procesie tworzenia ram prawnych regulujących sektor wina i opisuje przebieg  

i następstwa reformy z 2008 r.
 
Z kolei M. Minelli wyjaśnia zagadnienia prawnej regu-

lacji produkcji oliwy z oliwek (Olive oil), nawiązując przy tym między innymi do 

rozróżnienia między odmianami „virgin” i „extra virgin” oraz meandrów wspólnej 

organizacji rynku oliwy z oliwek i oliwek stołowych.  

Recenzowana praca ma niewątpliwe walory poznawcze, teoretyczne i praktyczne. 

Stanowi ona nie tylko w miarę całościowe omówienie stosunkowo młodej, ale prężnie 

rozwijającej się dziedziny prawa, ale identyfikuje problemy i zawiera probę ich roz-

wiązania. W publikacji wyeksponowano, zgodnie z tytułem, tę część legislacji, która 

odgrywa decydującą rolę w kształtowaniu się prawa żywnościowego. Recenzowane 

European Food Law jest opracowaniem prawniczym uwzglęniającym ekonomiczne 

aspekty prawa żywnościowego i rolnego, skłaniającym do refleksji teoretycznej. 

Jedną z nich jest konstatacja o ewolucji regulacji prawnych od prawa rolnego do 

żywnościowego i z powrotem do prawa rolnego. Wreszcie również praktycy mogą 

znaleźć w tym dziele odpowiedzi na nurtujące ich problemy.  
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Trattato di diritto agrario, red. L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, t. 1:  

Il diritto agrario: circolazione e tutela dei diritti, ss. 893; t. 2: Il diritto 

agroambientale, ss. 634; t. 3: Il diritto agroalimentare, ss. 696, Wolters Kluwer 

Italia S.r.l., UTET Giuridica, Torino 2011 

 

W ubiegłym roku na włoskim rynku wydawniczym ukazała się publikacja, którą 

z powodzeniem można nazwać „Systemem prawa rolnego”. Już treść zawarta  

w trzech pokaźnych tomach, wskazuje na rangę opracowania. Jeszcze większe zna-

czenie ma jej strona merytoryczna. Otóż redaktorzy naukowi, znani i uznani profeso-

rowie agraryści, mieli świadomość tego, że nadszedł już czas, by opracować dzieło 

nowe, uwzględniające współczesne realia, w tym nowy kształt prawa rolnego
1
. W rezul-

tacie powstało wyczerpujące opracowanie – summa aktualnego dorobku ustawodaw-

stwa, doktryny i orzecznictwa w zakresie rolnictwa, problematyki rolno-środo-

wiskowej i rolno-żywnościowej. Warto polskiemu Czytelnikowi pokrótce przybliżyć 

jego założenia oraz treść. 

________________ 

1 
Taką rolę spełniało dotychczas opracowane pod red. L. Costato dzieło zatytułowane Trat-

tato breve di diritto agrario Italiano e comunitario, Torino 2003.  
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Gdy chodzi o założenia, redaktorzy zwracają uwagę na zmiany pojmowania sa-

mego rolnictwa i ich konsekwencje. Otóż rolnictwo, stanowiące – w najogólniejszym 

ujęciu – przedmiot prawa rolnego, coraz bardziej odbiega od swego tradycyjnego 

ujęcia, w coraz większym stopniu włączane jest do globalnego rynku. Obejmuje ono 

współcześnie różne relacje, w tym też te, które zachodzą miedzy tą dziedziną gospo-

darki a otoczeniem, to jest rolnictwo–produkcja, rolnictwo–rynek, rolnictwo–

środowisko i rolnictwo–wyżywienie. To nowe pojmowanie znajduje wyraz w zakresie 

regulacji prawnej oraz powoduje konieczność dostosowania ujęć teoretycznych. Dla 

przykładu, widoczne jest przejście od prawa prywatnego (włoskie prawo rolne jest –  

z punktu widzenia genezy – bardziej związane z prawem prywatnym) do prawa pu-

blicznego, czy też od prawa krajowego do prawa unijnego. Natomiast w zakresie ujęć 

teoretycznych nie sposób poprzestać na tradycyjnej relacji rolnictwo–produkcja, jako 

że system produkcyjny w rolnictwie musi uwzględniać wymogi środowiska, ale też 

wymogi związane z bezpieczeństwem żywności.  

Z tego względu przedmiot opracowania (a jednocześnie przedmiot prawa rolne-

go) traktowany jest szeroko; obejmuje on także problematykę rolno-środowiskową 

(prawo rolno-środowiskowe) oraz rolno-żywnościową (prawo rolno-żywnościowe). 

Praca pozbawiona jest typowych dla opracowań o charakterze systemu, czy podręcz-

nika, rozważań o charakterze bardziej ogólnym, jak definicja prawa rolnego, jego 

przedmiot i nowe granice itd. Wynika to z intencji redaktorów, by dostarczyć dzieło 

przydatne zwłaszcza praktykom oraz badaczom niebędącym agrarystami. Inna rzecz, 

że wspomniana problematyka ogólna ma już we Włoszech całkiem bogatą literaturę
2
. 

Pierwszy tom dzieła obejmuje typowe zagadnienia włoskiego prawa rolnego  

i składa się z czterech części. Część pierwsza traktuje o tradycyjnych kwestiach tego 

prawa, to jest o kontraktach rolnych, z bardzo rozbudowanymi rozważaniami doty-

czącymi umowy dzierżawy. Uwzględnia ona również nowe kwestie, na przykład 

sprzedaż bezpośrednią produktów rolnych, czy cesję kwot produkcyjnych. Natomiast 

część druga dotyczy obrotu prawami związanym z rolnictwem, w tym obrotu ziemią 

zarówno inter vivos, jak i mortis causa (m.in. instytucji compendio unico, pierwokupu 

rolnego, sukcesji mortis causa czy wywłaszczenia). Z kolei treść części trzeciej kon-

centruje się na problematyce przedsiębiorcy rolnego, w tym na formach działalności 

wchodzących w zakres przedsiębiorstwa rolnego oraz swoistych dla prawa włoskiego 

konstrukcjach przedsiębiorcy rolnego. Wreszcie część czwarta obejmuje ochronę 

orzeczniczą praw w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem „prawa procesowe-

go rolnictwa”. Jest to pewna swoistość włoskiej nauki prawa rolnego, która do tego 

prawa zalicza także normy o charakterze procesowym i ustrojowym.  

Drugi tom zawiera rozważania z zakresu problematyki rolno-środowiskowej. Jest 

to problematyka bardzo silnie powiązana z regulacją prawnorolną, nie występuje tu 

tendencja do jej – w jakimś stopniu – usamodzielnienia. Prawo rolno-środowiskowe 

nie jest, jak piszą redaktorzy, tak zwarte i jednolite jak prawo rolno-żywnościowe. 
________________ 

2
 Zob. zwłaszcza A. Germanò, Manuale di diritto agrario, wyd. 7, Torino 2010.  
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Znajduje ono wyraz w użytkowaniu ziemi według zasad ochrony i konserwacji. Zestaw 

zagadnień poruszonych w tym tomie jest bardzo szeroki. Rozpoczynają je rozważania 

dotyczące ogólnych kwestii ochrony środowiska oraz zobowiązań rolno-środowisko-

wych starej i nowej generacji.  

Porusza się tu także wiele kwestii, które dla polskiego Czytelnika mogą być pew-

nym zaskoczeniem. Tytułem przykładu należy tu wymienić prawo leśne, ochronę 

krajobrazu, w tym ochronę krajobrazu rolnego, a także – z zagadnień zupełnie no-

wych – działalność rolniczą w zakresie produkcji energii (tzw. agroenergii), stosowa-

nie w rolnictwie organizmów genetycznie zmodyfikowanych i ich koegzystencję  

z uprawami „tradycyjnymi”, zanieczyszczenia a terytorium wiejskie, łowiectwo, 

ochronę zasobów genetycznych w rolnictwie, w tym lokalnych ras zwierząt, agrotury-

stykę, plany rozwoju obszarów wiejskich, urbanizację terenów rolnych, a na koniec 

ryzyko środowiskowe i zasadę ostrożności. 

Z kolei trzeci tom Trattato, bardzo rozbudowany, obejmuje prawo rolno-żywnoś-

ciowe, które uzyskało pewną autonomię, ma własną regulację i zasady. Już jego na-

zwa wskazuje na związek z prawem rolnym, uzasadnia jego włączenie do szeroko 

rozumianego prawa rolnego. Autorzy poruszają rożne aspekty tego prawa, wychodząc 

od wspólnej polityki rolnej w zakresie wyżywienia oraz zasad ogólnych ustawodaw-

stwa żywnościowego, poprzez ryzyko żywnościowe i zasadę ostrożności, do typo-

wych już zagadnień z tej problematyki (produkty tradycyjne, ekologiczne, żywność 

genetycznie modyfikowana, higiena produktów, zasady konkurencji na rynku produk-

tami żywnościowymi, przedsiębiorcy rolno-żywnościowi, oznaczenia produktów).  

Nowością są bardzo rozbudowane rozważania poświęcone umowom w systemie 

rolno-żywnościowym; olbrzymią rolę odgrywają tu tak zwane umowy rolno- 

-przemysłowe (contratti agro-industriali). Omawiany tom kończy prezentacja kwestii 

dotyczących odpowiedzialności za produkt rolny, w tym za produkt szkodliwy, Euro-

pejskiego Urzędu do spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz reguł handlu międzynaro-

dowego. 

Zaletą opracowania jest syntetyczność rozważań i całościowe ujęcie problematy-

ki współczesnego prawa rolnego. Dzięki temu oferuje się materiał użyteczny zarówno 

dla praktyki, jak i nauki. Zwraca uwagę bardzo szerokie ujęcie przedmiotu prawa 

rolnego, znacznie wychodzące poza tradycyjną problematykę związaną z prawem 

prywatnym. Takie bowiem ograniczenie, charakterystyczne dla ubiegłego wieku, 

redaktorzy uważają dziś za niezasadne, a nawet szkodliwe. Współczesne prawo rolne 

bowiem jest przede wszystkim prawem publicznym. Recenzowana praca może sta-

nowić dla polskiego Czytelnika nie tylko cenny materiał poznawczy, ale również 

znakomite źródło inspiracji. Na jej tle widać, jak bardzo polska agrarystyka odbiega 

od poziomu rozwoju nauki włoskiej, mieszczącej się przecież w głównym nurcie 

europejskich badań prawa rolnego.  
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