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11..  WWpprroowwaaddzzeenniiee

Gruntowna reforma prawa rolnego jest wyzwaniem, z któ-

rym jak do tej pory nie zmierzyła się III Rzeczpospolita. Jed-

ną z form prawnych jaką może przybrać realizacja tej refor-

my jest stworzenie kodeksu rolnego. Miałby by to być akt

„panujący” — wyraziciel wspólnych idei i „zwornik norm po-

zakodeksowych” oraz bezpośredni regulator (Rada Legisla-

cyjna, 1985, s. 65)1. Kodeks rolny nie byłby co prawda roz-

wiązaniem wszystkich, ale z całą pewnością największej licz-

by problemów prawa dotyczącego działalności rolniczej (Li-

chorowicz, 1996, s. 41). 

Przyjmując na serio założenie, że chcielibyśmy w Polsce

stworzyć kodeks rolny lub przynajmniej rozpocząć dyskusję

nad kodyfikacją prawa rolnego2, należałoby zmierzyć się

z szeregiem problemów natury teoretycznej i praktycznej.

Jednym z nich jest kwestia tego czy istnieją wypracowane

modele kodyfikacji rolnej, którymi można by się posłużyć

lub inspirować w pracach kodyfikacyjnych. Stąd niniejszy ar-

tykuł ma na celu przedstawić i zarysować istniejące modele
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kodeksu rolnego oraz dokonać ich wstępnej selekcji, a także

oceny przydatności. 

Wybór przykładów poddanych analizie został ograniczony

do Europy, co ma swoje uzasadnienie głównie tym, że pod-

stawowe koncepcje kodyfikacji rolnej zrodziły się na Starym

Kontynencie. Ponadto, nie w sposób objąć wszystkich takich

przypadków na świecie w ramach niniejszego artykułu. Za-

warty w nim przegląd obejmuje — moim zdaniem — mode-

le najbardziej charakterystyczne i które posiadają walor ak-

tualności. Dlatego pominięto m.in. polskie projekty socjali-

stycznego kodeksu rolnego z lat 70. XX wieku, a także inne

projekty, które należałoby zaliczyć do historii prawa rolnego.

Niniejszy przegląd obejmuje zatem model francuski, postra-

dziecki, europejski, włoski i polski przedwojenny W.L. Ja-

worskiego. 

22..  MMooddeell  ffrraannccuusskkii::  ccooddee  rruurraall

Prace nad francuską kodyfikacją „prawa dla wsi” rozpoczę-

ła rewolucyjna Konstytuanta już w 1789 roku (Budzinowski,

2008a, s. 160–161), jednakże aż do połowy XX wieku nie po-

wstał we Francji kodeks rolny. Uchwalony dekretem nr

55–433 z 14 kwietnia 1955 roku code rural jest pierwszym i ja-

ko dotąd jedynym sensu stricto kodeksem rolnym na konty-

nencie europejskim. Pierwotny code rural3 odzwierciedlał stan

ustawodawstwa rolnego z momentu jego uchwalenia i był za-

krojony dosyć wąsko. Dlatego też dosyć szybko podjęto prace

legislacyjne nad jego poprawianiem i rozbudowywaniem.

W roku 1981 pierwotny kodeks został zastąpiony nowym,

a w 2010 roku kolejnym — „Kodeksem rolnym i gospodarki

morskiej”4 (Code rural et de la peche maritime)5. Materia ko-

deksu była z jednej strony modyfikowana rozwojem europej-

skiego prawa rolnego, a z drugiej przyjęciem kodeksu środo-

wiskowego (Code de l'environnement). Francuski kodeks rolny

współcześnie rozrósł się do ogromnych rozmiarów i składa się

z 9 ksiąg6 (Księga I — Rozwój i infrastruktura obszarów wiej-

skich; Księga II — Weterynaryjne zdrowie publiczne i ochro-

na roślin w ramach Krajowego Programu Żywnościowego;

Księga III — Produkcja rolna; Księga IV — Dzierżawa rolni-

cza (wiejska); Księga V — Zawodowe organizacje rolników;

Księga VI — Produkcja i rynki; Księga VII — Przepisy socjal-

ne; Księga VIII — Edukacja rolnicza, kształcenie i rozwój za-

wodowy, badania w obszarze rolnictwa; Księga IX — Rybo-

łówstwo morskie i akwakultura morska). 

Code rural od samego początku poddawany był szerokiej

krytyce. Po pierwsze zarzucano mu niski poziom redakcyjny.

Nie był to (i nie jest) kodeks zupełny w rozumieniu oświece-

niowym7 (pojawiły się określenia, że to jest „pseudo-

-kodeks” czy „kodeks fasadowy”). Nie posiada on tradycyj-

nej struktury kodeksu (przede wszystkim części ogólnej). Za-

rzuca się mu także „niezbyt wyraźne zakreślone granice mię-

dzy rolnictwem, przemysłem a usługami”. Warto także

umiejscowić francuski kodeks rolny w perspektywie całości

francuskiego prawodawstwa, w którym nastąpiła swoista „in-

flacja” kodeksów. Obecnie takich aktów mających w tytule

„code” jest siedemdziesiąt cztery8. 

33..  MMooddeell  ppoossttrraaddzziieecckkii::  kkooddeekkss  ggrruunnttoowwyy

Po nacjonalizacji ziemi przez bolszewików w Rosji Ra-

dzieckiej uchwalono w 1922 roku kodeks gruntowy (ziem-

ski) potwierdzający zniesienie prywatnej własności ziemi

i regulujący stosunki gruntowe. W wielu wypowiedziach na-

zywany był kodeksem rolnym9. Pomimo, iż nazywanie ko-

deksu gruntowego kodeksem rolnym jest nieścisłe i może

prowadzić do nieporozumień niewątpliwie jest to w pewnym

sensie forma kodyfikacji rolnej (Kalinowski, 2017, s. 30 in.)

Po upadku Związku Radzieckiego większość państw, które

powstały na jego gruzach „bez wątpienia odziedziczyły część

cech charakterystycznych dla prawa socjalistycznego” (Tur-

łukowski, 2008, s. 61). Pozostawiły one w swoich systemach

prawych model kodeksu gruntowego w zmienionych już wa-

runkach polityczno-gospodarczych. Taki kodeks posiada

m.in. Federacja Rosyjska. Rosyjski kodeks ziemski z jednej

strony zawiera wiele regulacji dotyczących prawa rolnego,

z drugiej dotyczy nieruchomości niezwiązanych z produkcją

rolniczą. 

Obecny kodeks gruntowy Federacji Rosyjskiej10 reguluje

zagadnienia związane z nieruchomościami gruntowymi i po-

dzielony jest na XIX rozdziałów (Rozdział I Przepisy ogól-

ne; Rozdział I.1. Tworzenie nieruchomości gruntowych;

Rozdział II. Ochrona ziemi; Rozdział III. Własność grun-

tów; Rozdział IV. Ograniczone prawa używania cudzych nie-

ruchomości gruntowych (służebności, publiczne serwituty),

dzierżawa nieruchomości gruntowych, nieodpłatne użytko-

wanie nieruchomości gruntowych; Rozdział V. Powstawanie

praw do ziemi; Rozdział V.1. Przekazywanie nieruchomości

gruntowych na własność państwową lub komunalną; Roz-

dział V.2. Wymiana nieruchomości gruntowych w stanie lub

gminie na grunty prywatne; Rozdział V.3. Ustanowienie słu-

żebności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych pań-

stwowych lub komunalnych; Rozdział V.4. Redystrybucja

ziemi i (lub) nieruchomości gruntowych będących własno-

ścią państwową lub komunalną, między sobą oraz takich

gruntów i (lub) działek i gruntów będących własnością pry-

watną; Rozdział V.5. Nieodpłatne przekazywanie nierucho-

mości gruntowych państwowych na własność komunalną lub

własność podmiotów wchodzących w skład Federacji Rosyj-

skiej; Rozdział V.6. Wykorzystanie ziemi lub nieruchomości

gruntowych na własność państwową lub miejską, bez zapew-

nienia działek i ustanowienia niewoli, niewoli publicznej;

Rozdział V.7. Ustanowienie publicznej służebności dla od-

dzielnych celów; Rozdział VI. Prawa i obowiązki właścicieli

gruntów, użytkowników gruntów, właścicieli gruntów i na-

jemców działek przy użytkowaniu działek; Rozdział VII.1.

Procedura wycofywania gruntów na potrzeby państwowe lub

gminne; Rozdział VIII. Rekompensata strat w przypadku

pogorszenia jakości gruntów, ograniczenia praw właścicieli

gruntów, użytkowników gruntów, właścicieli gruntów i ich

działek, posiadaczy praw znajdujących się na nieruchomo-

ściach; Rozdział IX. Ochrona praw do ziemi i rozpatrywanie

sporów o ziemię; Rozdział X. Opłaty gruntowe i wycena

gruntów; Rozdział XI. Monitoring gruntów, gospodarka

gruntami, państwowa katastralna rejestracja gruntów i za-

strzeganie gruntów na potrzeby państwowe i komunalne;



Rozdział XII. Państwowy nadzór gruntowy, kontrola grun-

tów komunalnych i kontrola gruntów publicznych; Rozdział

XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa w dziedzinie ochro-

ny i użytkowania ziemi; Rozdział XIV. Grunty rolne; Roz-

dział XV. Grunty siedlisk ludzkich; Rozdział XVI. Grunty

przemysłowe, energetyki, transportu, łączności, radiofonii,

telewizji, informatyki, działalności kosmicznej, obrony lądo-

wej, bezpieczeństwa i innego specjalnego przeznaczenia;

Rozdział XVII. Grunty szczególnie chronionych terytoriów

i obiektów; Rozdział XVIII Grunty leśne, zasoby wodne

i grunty rezerwowe; Rozdział XIX Strefy o specjalnych wa-

runkach użytkowania ziemi). 

44..  EEuurrooppeejjsskkii  mmooddeell  kkooddeekkssóóww  rroollnniiccttwwaa

Rozumienie kodeksu rolnego na gruncie prawa unijnego

może przybrać zupełnie inną postać niż modele powyżej

przywołane. W tym przypadku można mówić o pewnej kon-

cepcji teoretycznej kodeksu, która została opracowana na

podstawie obowiązujących aktów prawnych, pomimo że nie

zostały one zatytułowane kodeksami. 

W związku z głębokimi reformami europejskiego prawa

rolnego zapoczątkowanymi w jeszcze w latach dziewięć-

dziesiątych XX wieku Ferdinando Albisinni pisze o proce-

sie uporządkowania regulacji europejskiego prawa rolnego

jako „procesie europejskiej kodyfikacji rolnictwa” (Albisin-

ni, 2010, s. 124). Do tych europejskich kodeksów zalicza

trzy akty: rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/200311 (obec-

nie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1307/201312), rozporządzenie Rady (WE) nr

1257/199913 (obecnie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1305/201314) oraz rozporządzenie Rady (WE) nr

1234/200715 (obecnie rozporządzenie Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) nr 1308/2013)16. Pierwsze z wymienio-

wych rozporządzeń dotyczy płatności jednolitych. Scalono

rozproszone dotychczas w wielu aktach normy regulujące

różne sektory. F. Albisinni nazywa te regulacje „europej-

skim kodeksem reżimów wsparcia bezpośredniego w rol-

nictwie” (dawny pierwszy filar WPR; Albisinni, 2010, s.

123). Co ciekawe Autor wskazuje, że właśnie w tym rozpo-

rządzeniu pojawia się po raz pierwszy definicja kluczowego

pojęcia „działalności rolniczej” (Albisinni, 2010, s. 124).

Analogicznie dla dawnego obszaru drugiego filaru Wspól-

nej Polityki Rolnej powstało rozporządzenie nr 1257/1999

(obecnie rozporządzenie nr 1305/2013), o którym Albisinni

mówi, że stanowi europejski kodeks rozwoju obszarów wiej-
skich. Trzeci kodeks ustanawia wspólną organizację ryn-

ków rolnych. 

F. Albisinni zauważa istnienie tendencji do podążania

w kierunku tworzenia europejskiego kodeksu. Autor po-

kusił się o dosyć obszerną refleksję na ten temat, którą

warto w tym miejscu przytoczyć w całości: [k]odeks ten nie
ma jednak być jednolitym aktem prawnym dla dwudziestu
siedmiu państw tworzących dziś Unię Europejską17, ale ra-
czej wspólnym kodeksem, w którym potrzeby i podmioty kra-
jowe, regionalne i lokalne zajmują ważne miejsce obok tych

właściwych dla podejmowania centralnych decyzji norma-
tywnych. W tym zakresie kodeks jest przede wszystkim syste-
mem znaków, komunikacji, sposobu interpretowania 
(a więc i normowania) rzeczywistych doświadczeń, co pocią-
ga za sobą konieczność posługiwania się wspólnym języ-
kiem. Potwierdza się w tym model poszukiwania jedności
europejskiej poprzez procesy kodyfikacji, które podkreślają
znaczenie użycia regulacyjnego instrumentu prawnego wo-
bec tradycyjnego uciekania się do technik interwencji ekono-
micznej (…). Należy jednak pamiętać, że jest to model ko-
dyfikacji i model kodeksu odmienny od osiemnastowiecz-
nych kodeksów krajowych (Albisinni, 2010, s. 131–132).

Włoski jurysta postrzega kodeks bardziej jako nawiązanie

do Corpus iuris, kodyfikacji justyniańskiej, jako kompozy-

cję przeszłości zarazem cechującą się silną innowacyjno-

ścią przy uwzględnieniu wielu różnorodnych źródeł prawa.

Co istotne, na temat odejścia od tradycyjnego modelu ko-

deksu Albisinni nie wyraża się krytycznie. Zauważa, że

w tych rozporządzeniach znalazł się większy niż dotychczas

zakres regulacji prawa prywatnego (Albisinni, 2010, 

s. 124). Według niego na proces kodyfikacji europejskiego

prawa rolnego składało się nie tylko uporządkowanie re-

gulacji oraz ich unifikacja formalna i systemowa. Zwraca

też uwagę na rolę definicji w budowaniu kodeksów (właści-

wie odnoszą się one do podstawowych instytucji europej-

skiego prawa rolnego). Dokonało się tym samym material-

ne przedefiniowanie całego europejskiego modelu regula-

cji i zarządzania sektorem rolno-spożywczym. 

55..  MMooddeell  wwłłoosskkii::  ccooddiiccee  aaggrriiccoolloo

Pierwsze włoskie próby kodyfikacji rolnej sięgają poło-

wy XIX wieku. Ówczesne pomysły jednak sprowadzały się

do stworzenia aktu jedynie zbierającego regulacje doty-

czące rolnictwa. W pierwszej połowie XX wieku wrócono

do koncepcji kodyfikacji inspirowanej tym razem wyod-

rębnieniem się prawa rolnego. Część autorów zdecydowa-

nie odrzucała koncepcję stworzenia codice agricolo, część

uważała sam pomysł za „przedwczesny”. Niektórzy z kolei

byli przekonani o niemożliwości powstania takiego aktu.

Ci natomiast, którzy opowiadali się za napisaniem kodek-

su rolnego podzielili się wokół zagadnienia jego zakresu.

Spór dotyczył zatem samej jego istoty. Jedni opowiedzieli

się kodeksem obejmującym całą materię prawa rolnego,

drudzy m.in. „z powodu braku ogólnych zasad właściwych

dla prawa rolnego” uważali, że kodeks powinien objąć je-

dynie ustawodawstwo szczegółowe (Budzinowski, 2008a,

s. 163). 

Już w XIX wieku w doktrynie włoskiej utarło się prze-

konanie, że rdzeń przepisów prawnorolnych zawartych

być powinna w kodeksie cywilnym (codice civile) — za-

równo tym z 1865 roku, jak i obecnie obowiązującym z ro-

ku 1942. Z uwagi na naczelną rolę kodeksu cywilnego ja-

ko naczelnego kodeksu prawa prywatnego odrzucano je-

go dekodyfikację na rzecz kodeksu rolnego. Ageo Arcan-

geli twierdził, że rolnicy mają swój »kodeks« zawarty w ko-
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deksie cywilnym (Budzinowski, 2008a, s. 163). Można po-

wiedzieć, że jest to dosyć typowe podejście do relacji ko-

deksu cywilnego i kodeksu rolnego w romańskiej tradycji

prawa rolnego, która wychodzi od cywilnoprawnych regu-

lacji i umieszcza prawo rolne jako część prawa cywilnego

(Budzinowski, w: Czechowski, 2015, s. 22). Koncepcja

„małego kodeksu rolnego” zawartego w kodeksie cywil-

nym utrzymała się za kolejnego kodeksu z lat 40. XX wie-

ku18. Przepisy w jego ramach zostały uporządkowane,

chociaż i tak na skutek rozwoju regulacji większość pra-

wa rolnego znajduje się poza kodeksem cywilnym. W ko-

deksie cywilnym znajdziemy regulację instytucji m.in.

przedsiębiorcy rolnego19 czy profesjonalnego przedsię-

biorcy rolnego20. 

Zagadnienie kodyfikacji rolnej mimo jej odwlekania w bli-

żej nieokreśloną przyszłość, jest w pewnym zakresie ciągle

aktualne. Szczególnym jej orędownikiem jest Antonio Car-

rozza, który opowiedział się za potrzebą uporządkowania
ustawodawstwa, z uproszczeniem i skodyfikowaniem prawa
rolnego, by wyeliminować niepewność w stosowaniu prawa
(Budzinowski, 2008a, s. 164–165). 

W 2003 roku w ramach rządowego programu legisla-

cyjnego założono opracowanie projektu aktu prawnego

mającego zespalać regulacje objęte wyłączną kompeten-

cją państwa. Zadanie jego opracowania powierzono In-

stytutowi Prawa Rolnego Międzynarodowego i Porów-

nawczego we Florencji (Istituto di Diritto Agrario Inter-

nazionale e Comparato). Opracowany pod kierownic-

twem Alberto Germano projekt codice agricolo21 nawią-

zuje do francuskiego code rural jako wzorca i zawiera

przepisy odsyłające do kodeksu cywilnego, co jest intere-

sującym rozwiązaniem. Zakres projektu jest podzielony

na VI tytułów, na które się składają22: Tytuł I: Zintegro-

wanie z kodeksem cywilnym; Tytuł II: Subiektywne kwa-

lifikacje i działalność przedsiębiorców rolnych; Rozdział

I: Inni przedsiębiorcy rolni; Rozdział II: Profesjonalni

przedsiębiorcy rolni; Rozdział III: Stowarzyszenia rolni-

cze; Rozdział IV: Ułatwienia dla przedsiębiorców rol-

nych; Rozdział V: Młody przedsiębiorca rolny; Rozdział

VI: Niektóre działania związane z główną działalnością

gospodarstwa rolnego; Rozdział VII: Przedsiębiorstwa

sektora rybołówstwa i akwakultury; Rozdział VIII: Ho-

dowla; Rozdział IX: Bezpośrednia sprzedaż produktów

rolnych; Rozdział X: Krajowy System Informacji Rolnej

(SIAN); Tytuł III: Regulacja obszarów rolniczych; Roz-

dział I: Zarządzanie i ochrona obszarów wiejskich; Roz-

dział II: Budownictwo wiejskie; Rozdział III: Różnorod-

ność biologiczna, rolnictwo transgeniczne, szkody wyrzą-

dzone rolnictwu przez polowanie i od dzikiej przyrody;

Tytuł IV: Własność gruntów i struktura agrarna; Roz-

dział I: Własności wiejska; Rozdział II: Rekultywacje

gruntów; Rozdział III: Struktura agrarna; Tytuł V: Re-

gulacje umów rolnych; Rozdział I: Dzierżawa nierucho-

mości rolnych; Rozdział II: Prowadzenie powiązanego

gospodarstwa rolnego; Rozdział III: Umowy ubezpiecze-

niowe w rolnictwie; Rozdział IV: Umowy rolne typu em-

fiteutycznego; Tytuł VI: Przepisy uchylające; Tytuł VII:

Przepisy końcowe. 

66..  MMooddeell  WWłłaaddyyssłłaawwaa  LLeeooppoollddaa  JJaawwoorrsskkiieeggoo::  
kkooddeekkss  aaggrraarrnnyy  ooppaarrttyy  nnaa  iinnssttyyttuuccjjaacchh

W II Rzeczypospolitej w związku z dziedzictwem zaborów

istniała potrzeba unifikacji ustawodawstwa agrarnego na ob-

szarze całego państwa. Mimo, że „[s]tworzenie jednolitego

systemu praw, normujących stosunki agrarne w Polsce, [by-

ło] niezmiernie trudne” (Staniewicz, w: Jaworski, 1928), to

w 1927 roku powołano Komisję Uporządkowania Ustawo-

dawstwa Agrarnego pod przewodnictwem Władysława Le-

opolda Jaworskiego, jednego z najwybitniejszych prawników

epoki23. Projekt „Kodeksu agrarnego” jego autorstwa wy-

szedł drukiem w sierpniu roku 1928 (Materjały, 1929, s. 12),

lecz niestety nie trafił pod obrady ówczesnego Sejmu. 

Projekt kodeksu dzielił się na trzy części: „Materialne pra-

wo agrarne”, „Formalne prawo agrarne” oraz „Przepisy

o wprowadzeniu kodeksu agrarnego”. W ramach dwóch

pierwszych części wyróżniono tytułowane rozdziały oraz

podrozdziały. Podstawowymi jednostkami redakcyjnymi

projektu są artykuły, których w części pierwszej jest 189

a w drugiej — 248. 

Na część materialną projektu składają się wyłącznie regu-

lacje dotyczące instytucji agrarnych: rozdział pierwszy doty-

czy regulacji materialnoprawnych instytucji, rozdział drugi

ich powstania, trzeci przemiany a czwarty zgaśnięcia. Dla ro-

zumienia pojęcia instytucji prawa agrarnego ważne jest spo-

strzeżenie Jaworskiego, że [n]ie jednostka tutaj [w sensie:
w instytucji] działa, ale stosunki ujmowane objektywnie, nie-
zależnie od podmiotu. Definiuje on instytucję jako kompleks
pewnych stosunków, pewne wartości gospodarcze, jedność
procesu produkcyjnego i warsztatu produkcji. Tak określone

instytucje mają być podstawą systemu prawa agrarnego (Ma-

terjały, 1929, s. 19). Rozdział pierwszy zatem przedstawiał

instytucje w ujęciu statycznym, zaś pozostałe trzy w dyna-

micznym24. W projekcie zawarto siedem instytucji prawa

agrarnego, tj. (1) przedsiębiorstwo rolne, (2) osada rodzin-

na, (3) osada wojskowa, (4) wspólność agrarna, (5) serwitu-

ty, (6) spółka przedsiębiorstw rolnych oraz (7) spółka pastwi-

skowa. Nie wszystkie funkcjonowały w prawie lub doktrynie

tamtych czasów — pierwsza oraz dwie ostatnie instytucje by-

ły autorskimi propozycjami profesora Jaworskiego (Materja-

ły, 1929, s. 59). „Część Druga” projektu Kodeksu agrarnego

— jak już zostało wspomniane — zatytułowana została:

„Formalne prawo agrarne”. Zgodnie z opisem samego Au-

tora [f]ormalne prawo agrarne obejmuje przepisy o admini-
stracji agrarnej, przepisy o powszechnem postępowaniu w spra-
wach agrarnych i przepisy o poszczególnych rodzajach tego po-
stępowania.

Pierwszą grupą zagadnień poddanych regulacji w tej części

projektu Kodeksu jest administracja agrarna (rolna). Jawor-

ski przewidział 4 grupy organów agrarnych (rolnych): pań-

stwowe władze agrarne, samorządowe organizacje rolnicze,

sądy administracyjne dla spraw agrarnych i instytucje finan-

sowe agrarne. Przewidywane były 2 instancje administracji

państwowej: Ministerstwo (które powstałoby z połączenia

dwóch dotychczas istniejących, tj. Ministerstwa Reform Rol-

nych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych —

Autor nie wskazał jego nazwy) oraz państwowe władze
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agrarne I-ej instancji (mające zastąpić powiatowe urzędy

ziemskie). Samorząd rolniczy zaś miał się składać z okręgo-

wych samorządowych organizacji rolniczych przy siedzibach

władz agrarnych I-ej instancji oraz z Centralnej Samorządo-

wej Organizacji Rolniczej. Zgodnie z artykułem 188 część

2 projektu Kodeksu agrarnego [s]amorządowa organizacja
rolnicza [miała być] publiczno-prawnem zrzeszeniem rolni-
ków, wyposażonem w samorząd, współdziałajacem i popiera-
nem przez inne władze państwowe, a zgodnie z artykułem 189

[z]adaniami okręgowej samorządowej organizacji rolniczej
[miała być]: I. publiczno-prawna administracja produkcji rol-
niczej i przebudowy tudzież regulowania ustroju rolnego,
w granicach tego kodeksu i innych ustaw, II. dobrowolna
wszelka działalność planowa tak twórcza, jak popierająca,
a mająca na celu rozwój rolnictwa i zaspokojenie socjalnych,
kulturalnych i materialnych potrzeb rolników, III. urzędowa
reprezentacja rolników”. Inspiracją to koncepcji samorządu

rolniczego były prace Jerzego Panejki (Panejko, w: Jaworski,

1928). W.L. Jaworski przewidywał (korzystając z prac Jerze-

go Stanisława Langroda; J.S. Langrod, w: Jaworski, 1928)

utworzenie sądów administracyjnych na poziomie woje-

wództwa, mających orzekać w sprawach agrarnych. Organi-

zacja finansowych instytucji agrarnych miała być uregulowa-

na poza kodeksem (art. 214). 

Druga grupa zagadnień tej części kodeksu odnosiła się

do postępowania w sprawach agrarnych — powszechnego

i szczególnego25. Projekt miał kodyfikować wszystkie ro-

dzaje postępowań w sprawach agrarnych. Dlatego też

z jednej strony w regulacji postępowania powszechnego

znalazły się m.in. zagadnienia właściwości, kosztów czy

terminów, a z drugiej uregulowane zostały cztery charak-

terystyczne dla stosunków agrarnych postępowania szcze-

gólne. Były to postepowania: wywłaszczeniowe, dotyczą-

ce zniesienia wspólności gruntowych i wykupienia serwi-

tutów, tworzenia gospodarstwa oraz scaleniowe (komasa-

cyjne). 

„Cześć Trzecia” projektu Kodeksu z kolei miała być prze-

pisami wprowadzającymi, zmieniającymi i przejściowymi

i odnosiła się do bardzo szerokiej regulacji ustawodawstwa

agrarnego. Zmieniała m.in. przepisy z ustawy o wykonaniu

reformy rolnej. 

W artykule pt.: „Projekt Kodeksu Agrarnego W.L. Jawor-

skiego — wybrane aspekty” (Kalinowski, w druku) postawi-

łem tezę, że W.L. Jaworski wysunął nową koncepcję kodek-

su, choć nie wyartykułował tego wprost. Podstawowymi ce-

chami jego modelu kodeksu agrarnego miałoby być to, że: 

I. Jest kodeksem prawa administracyjnego. 

II. Jest centralnym aktem prawnym prawa agrarnego. 

III. Zawiera podstawowe dla niego instytucje. 

IV. Nie jest zupełny ani nie rości sobie do tego pretensji. 

V. Nie tylko kodyfikuje zastane regulacje, ale także zastę-

puje je i tworzy nowe. 

VI. Jest nastawiony na długofalowe skutki działania jego

regulacji. 

VII. Opiera się na przesłankach ekonomicznych a nie po-

litycznych. 

VIII. Ma być tak ukształtowany, żeby nie było konieczno-

ści jego ciągłych nowelizacji. 

77..  ZZaarryyss  ppoollsskkiicchh  pprraacc  nnaadd  kkoonncceeppccjjąą  kkooddeekkssuu
rroollnneeggoo  ppoo  11998899  rr..  

W Polsce po 1989 roku można zauważyć o bardzo niewiel-

kie zainteresowanie polskiej doktryny zagadnieniem kodyfi-

kacji rolnej w sytuacji jej znacznego rozbudowania w Euro-

pie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji i Włoszech (Budzi-

nowski, 2008a, s. 159). Podobnie pomysły stworzenia kodek-

su rolnego, które wychodziły od kręgów politycznych od lat

9026 i potem co jakiś czas wracały27 nie znalazły swojej reali-

zacji w pracach legislacyjnych. Myślę, że w dużej mierze ma

to swoją przyczynę w braku wypracowanej współcześnie

kompleksowej koncepcji kodeksu rolnego, do której można

by się odwołać. 

Zarys koncepcji kodyfikacji rolnej został nakreślony

w 1996 roku przez Aleksandra Lichorowicza, który zapre-

zentował go na kanwie rozważań o możliwej regulacji insty-

tucji gospodarstwa rodzinnego jako instytucji prawa rolnego

o kapitalnym znaczeniu (Lichorowicz, 1996, s. 31–50). Autor

wziął na warsztat dwa warianty regulacji — szerszy i węższy.

O ile wariant drugi — węższy — polegałby na opracowaniu
projektu ustawy o rodzinnym gospodarstwie rolnym (Lichoro-

wicz, 1996, s. 41 i n.), to pierwszy wariant polegałby na opra-
cowaniu projektu ustawy […] o gospodarstwie rolnym tout co-
urt. Byłby to akt zakrojony na szeroką skalę, lecz zbliżający się
swym zasięgiem do próby stworzenia pierwszego polskiego ko-
deksu rolnego. A. Lichorowicz pisze, że [z]e względu na sze-
roki zakres regulowanych przez siebie zagadnień, akt taki z na-
tury rzeczy musiałby inkorporować część szczególnych rozwią-
zań kodeksu cywilnego oraz szereg istniejących już i obowiązu-
jących ustaw rolnych. Jednym z najistotniejszych zadań projek-
tu, o którym tu mowa, winno być w szczególności określenie,
uregulowanie pozycji prawnej gospodarstwa rolnego w obrocie
gospodarczym, zapewnienie mu równej pozycji prawnej z inny-
mi podmiotami gospodarczymi, ponowne wprowadzenie go-
spodarstwa rolnego do kodeksu handlowego. Równocześnie
byłaby to okazja do sformułowania nowych, a zarazem nowo-
czesnych zasad organizacji wewnętrznej gospodarstwa rolnego,
jego pozycji wobec organów państwa, gwarancji istnienia i pra-
widłowego funkcjonowania. 

Niezależnie od powyższego Dorota Łobos-Kotowska na

kanwie rozważań de lege ferenda o spółce rolnej pisze, że akt

kodyfikacyjny — kodeks rolny — zawierałby kompleksowe
uregulowania odnośnie zagadnień, znajdujących się w obsza-
rze zainteresowań prawa rolnego (Łobos-Kotowska, 2006, 

s. 166). Z kolei Stanisław Prutis rozważając problematykę

kształtowania ustroju rolnego wysunął myśl rozbudowania

materii ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Taka jego

zdaniem organiczna ustawa, w połączeniu z regulacją doty-

czącą gospodarstwa rodzinnego mogłaby stanowić zaczątek
przyszłego kodeksu rolnego. Kodyfikacja rozwiązań prawno-
rolnych służyłaby niewątpliwie łagodzeniu kwestii agrarnej”
(Prutis, 2016, s. 57). Natomiast Paweł Blajer na kanwie roz-

ważań o instytucji rolnika indywidualnego odwołuje się do

koncepcji Jaworskiego, tj. zbudowania kodeksu rolnego

w oparciu o podstawowe instytucje (w tym rolnika indywidu-

lanego; Blajer, 2009, s. 345–46). Jednakże nie w sposób na

gruncie przywołanych wypowiedzi stwierdzić jednoznacznie,
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że w polskiej doktrynie agrarystycznej wypracowano model

kodeksu rolnego. Bardziej są to luźne przemyślenia niż upo-

rządkowana i rozwinięta koncepcja. 

88..  PPrróóbbaa  ppooddssuummoowwaanniiaa

Nie istnieje — moim zdaniem — jeden uniwersalny model

kodeksu rolnego możliwy do zastosowania w każdym miej-

scu i w każdym czasie. Najlepiej świadczą o tym trudności,

z którymi zawsze spotykają się działania kodyfikacyjne w tej

dziedzinie. 

Niemniej jednak na podstawie powyższego przeglądu mo-

deli kodeksów rolnych, który siłą rzeczy jest pewnego rodza-

ju zarysem (każdy przedstawiony przypadek jest zagadnie-

niem zasługującym na odrębne opracowanie), uważam, że

w kontekście ewentualnych prac kodyfikacyjnych polskiego

prawa rolnego należałoby odrzucić model francuski, postra-

dziecki i europejski, gdyż nie przystają one do realiów współ-

czesnego polskiego prawa rolnego. Code rural jest tak na-

prawdę wielką kompilacją przepisów prawa rolnego w dużej

części implementujących prawo Unii Europejskiej. Nie jest

to model, wedle którego można by uporządkować polskie

ustawodawstwo i ułatwić jego stosowanie. Kodeks ziemski

jest z kolei modelem, który bazuje na regulacjach grunto-

wych, czyli z jednej strony jest dla polskiego prawa rolnego

zbyt wąski (jeśli chodzi o regulacje prawno-rolne), a z dru-

giej strony jest zbyt szeroki (zawiera regulacje wykraczające

poza zakres zainteresowania prawa rolnego). Model euro-

pejski nie jest możliwy do zastosowania, gdyż dotyczy on re-

gulacji ponadnarodowej. Narodowy (krajowy) kodeks rolny

mógłby być co najwyższej jego implementacją i uzupełnie-

niem na poziomie krajowym. 

Zupełnie inna sytuacja ma się jednak z modelem włoskim

i modelem W.L. Jaworskiego. Ten pierwszy ma przemyśla-

ną, zwięzłą strukturę, bazuje na instytucjach prawa rolnego

oraz jest nowoczesny per se. Przede wszystkim model ten

odnosi się do jednych z podstawowych punktów odniesień

prawa rolnego (w tym też kodyfikacji rolnej), tj. prawa cy-

wilnego (kodeksu cywilnego) oraz prawa Unii Europejskiej.

Niewątpliwie w ramach ewentualnych prac kodyfikacyjnych

w Polsce należałoby gruntownie go przeanalizować. Z kolei

projekt kodeksu agrarnego z 1927 r. wciąż jest „bardzo inte-

resujący i nowoczesny” (Lichorowicz, w: Budzinowski, 2001,

s. 32). Natomiast trzeba wziąć poprawkę na to, że sama

treść tego projektu jest w dużej mierze archaiczna i nie mia-

łaby bezpośredniego zastosowania. Ciekawego spostrzeże-

nia dokonał R. Budzinowski, że koncepcja W.L. Jaworskie-

go oparcia kodeksu na instytucjach zupełnie nieświadomie

została powielona kilkadziesiąt lat później przez włoskiego

agrarystę Antonio Carrozzę (Budzinowski, 2001, s. 32).

Uważam, że myśl przewodnia tego projektu kodeksu, czyli

uregulowanie dziedziny prawa wokół jej instytucji, powinna

przyświecać również ewentualnym polskim pracom kodyfi-

kacyjnym. 
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1 Przytoczone funkcje kodeksu jako takiego zostały scharakteryzowane zostały przez Radę Legislacyjną w latach 80. i wydaje się, że są wciąż aktualne. 
2 Niestety taki postulat należy do odosobnionych obecnie w polskiej doktrynie. Osobiście opowiadam się za stworzeniem kodeksu rolnego, co wyraziłem w artkule

pt. Projekt Kodeksu Agrarnego W.L. Jaworskiego — wybrane aspekty w: Współczesne problemy prawa rolnego i żywnościowego (tytuł roboczy) — w druku. Pogląd ten

zostanie rozwinięty w dalszych pracach. 
3 Francuskie słowo rural znaczy tyle co „wiejski”. 
4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367. 
5 Co ciekawe poprzedni Code rural nie został uchylony w całości i funkcjonuje obecnej w szczątkowej formie. Używa się do niego określenia Code rural ancien. 
6 W wersji skonsolidowanej z 1.04.2018 r. 
7 Do podstawowych oświeceniowych przymiotów kodeksu zalicza się jednolitość, wyłączność i zupełność. Do tego dochodzi postulat jasności, pewności oraz

zwięzłości (w sensie obszerności) aktu prawnego, zob. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2008, s. 222–223. 
8 https://www.legifrance.gouv.fr/zakładki: Accueil>Droit français>Les codes en vigueur, stan na dzień 30.11.2018 r. 
9 Np. W. Szczęsny Wachholz, Komunizm (bolszewizm) a zagadnienie ustroju rolnego, „Przegląd Samorządowy” 1938, nr 5, rok V, dnia 1 maja.; J. Paliwoda,

Ustawodawstwo rolne Ukrainy, „Prawo Rolne” 1998, z. 4, s. 44–45. 
10 „Земельный кодекс Российской Федерации” от 25.10.2001 N 136�ФЗ w redakcji z 3.08.2018 r. 
11 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej

polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001,

(WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001, Dz. U. L 270 z 21.10.2003,

str. 1. 
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla

rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr

73/2009, Dz. U. L 347 20.12.2013, str. 608. 
13 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji

Rolnej (EFOGR) oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia, Dz. U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. 
14 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 487. 
15 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące

niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), Dz. U. L 299 z 16.11.2007, str. 1., które zostało zastąpione rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym

rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 671. 
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych

oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, Dz. U. L 347 z 20.12.2013, str. 671. 
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17 Obecnie jest już ich osiem. 
18 Obowiązujący do dnia dzisiejszego Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262). 
19 l'imprenditore agricolo, art. 2082 wł. k.c. 
20 l'imprenditore agricolo professionale, art. 2135 wł. k.c. 
21 Wersja projektu z 2011 roku jest dostępna na stronie internetowej instytutu, http://www.idaic.cnr.it, dostęp: 30.11.2018 r. Projektowi do dnia dzisiejszego nie

nadano biegu legislacyjnego. 
22 Tłumaczenie własne. W oryginale: Titolo I Delle integrazioni al codice civile; Titolo II Delle qualifiche soggettive e delle attivita degli imprenditori agricoli;

Capo I Degli altri imprenditori agricoli; Capo II Degli imprenditori agricoli professionali; Capo III Delle societa agricole; Capo IV Delle agevolazioni agli
imprenditori agricoli; Capo V Dell'imprenditore agricolo giovane; Capo VI Di alcune attivita connesse alla principale attivita di impresa agricola; Sezione I
Dell'attivita agrituristica; Capo V Dell'imprenditore agricolo giovane; Capo VI Di alcune attivita connesse alla principale attivita di impresa agricola; Capo VII Degli
imprenditori della pesca e dell'acquicoltura; Capo VIII Delle attivita selvicolturali; Capo IX Della vendita diretta di prodotti agricoli; Sezione I Della vendita al
dettaglio Sezione II Della vendita per via telematica; Capo X Del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN); Titolo III Della disciplina delle aree agricole;
Capo I Della gestione e della tutela dello spazio rurale; Capo II Dell'architettura rurale; Capo III Della biodiversita, dell'agricoltura transgenica, dei danni provocati
all'agricoltura dall'attivita venatoria e dalla fauna selvatica; Titolo IV Della proprieta terriera e delle strutture agrarie; Capo I Della proprieta rurale; Capo II Della
bonifica; Capo III Delle strutture agrarie; Titolo V Della disciplina dei contratti agrari; Capo I Dell'affitto di fondi rustici; Capo II Della conduzione dell'impresa
agricola associata; Capo III Dei contratti di assicurazione in agricoltura; Capo IV Dei contratti agrari di tipo enfiteutico; Titolo VI Delle abrogazioni; Titolo VII
Delle disposizioni finali.

23 Co frapujące w „Poczcie prawników polskich' o zasługach Władysława Leopolda Jaworskiego dla prawa agrarnego nie ma nawet wzmianki, zob. K. Pol, Poczet
prawników polskich XIX–XX w., Warszawa 2011. 

24 Określenie Konstantego Grzybowskiego. 
25 Było to ambitnym zamierzeniem wobec nieskodyfikowania postępowania administracyjnego w tych czasach. 
26 W listopadzie 1994 roku Polskie Stronnictwo Ludowe postulowało powołanie zespołu parlamentarnego ds. kodyfikacji prawa rolnego. Kodeks rolny miał

regulować zasady ustroju rolnego, obrotu rolnego oraz zabezpieczenia socjalnego ludności wiejskiej. 
27 Były Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Jurgiel wypowiadał się o pomyśle stworzenia „kodeksu rolniczego”, który miałby określać „potrzeby związane z rolą

państwa (...) w stosunku do gospodarstw rolnych, ale też obowiązków rolnika”. 
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