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„Jahrbuch des Agrarrechts” Bd. IX, 2010, red. Barbara Veit, ss. 210. 

 
Niemieckie czasopismo „Jahrbuch des Agrarrechts” („Rocznik Prawa Rolnego”), 

wydawane przez Instytut Prawa Rolnego w Getyndze, nie było jeszcze prezentowane 
na łamach „Przeglądu Prawa Rolnego”. Warto do niego zajrzeć, i to nie tylko ze 
względu na walory naukowe zamieszczonych w nim opracowań. Jego profil, ukierun-
kowany raczej na zagadnienia teoretyczne, znacznie odbiega od bardziej praktycz-
nych publikacji zawartych w „Agrar- und Umweltrecht”, sygnalizowanych takŜe  
w tym numerze. Jak pisze B. Veit w przedmowie, zamieszcza się w nim prace doty-
czące aktualnych problemów prawa rolnego, takŜe autorów spoza Niemiec. Daje ono 
moŜliwość publikowania równieŜ polskim agrarystom1.  

NaleŜy podkreślić róŜnorodność poruszanej w nim problematyki oraz jej europej-
ski wyraz. Tom IX „Roczników” zawiera dziesięć artykułów. Są to w większości 
prace autorów niemieckich, podejmujących istotne kwestie z zakresu prawa rolnego 
(nie tylko niemieckiego), dotyczące róŜnych aspektów kwot mlecznych, zwłaszcza  
w prawie niemieckim (Ch. Busse) i szwajcarskim (R. Norer), nowych regulacji w an-
gielskim prawie o dzierŜawie gruntów (P. Luhmann), pomocy w rolnictwie (J. Marti-
nez-Soria), ochrony gruntów i klimatu (Ch. Schrader), odpowiedzialności za wady 
zwierząt (B. Veit) oraz szczególnych form zabezpieczenia kredytów w prawie francu-
skim (W. Winkler). Natomiast autorzy spoza Niemiec zajmują się pozahandlowymi 
aspektami regulacji rynków rolnych (A. Bourges), regulacją obrotu gruntami w pra-
wie węgierskim (M. Kurucz) oraz dziedziczeniem w prawie słoweńskim (V. Rijavec). 

Nie jest celem niniejszej noty dokonanie krytycznej oceny wymienionych publi-
kacji. Warto natomiast zwrócić uwagę na ich walory dla studiów prawnoporównaw-
czych oraz w zakresie unijnego prawa rolnego. Niektóre opracowania są szczególnie 
interesujące z punktu widzenia toczącej się w polskiej nauce dyskusji. Dlatego, dla 
przykładu, warto sięgnąć do opracowania M. Kurucza (Ein kurzer Überblick über die 
Grundlagen der ungarischen Bodenverkehrsregelung), który nie tylko pokazuje ewo-
lucję regulacji prawnych w sferze obrotu gruntami, ale takŜe analizuje obowiązujące 
unormowania oraz formułuje własne uwagi odnośnie do pojęcia gospodarstwa rolne-
go. Z kolei rozwaŜania w zakresie relacji „gospodarstwo rolne – przedsiębiorstwo” 
wzbogacą wywody W. Winklera (Besondere Sicherheiten in der Landwirtschaft nach 
französischem Recht), który rozwaŜając sposoby zabezpieczenia kredytów udziela-
nych rolnikom, sięga takŜe do instytucji fonds agricole. Przykłady moŜna by mnoŜyć.  

Warto zatem sięgnąć po publikacje zawarte w prezentowanym czasopiśmie. Do-
brze by było, gdyby streszczenia artykułów w nim publikowanych były zamieszczane 
w „Przeglądzie Prawa Rolnego”.  

MARTA BUDZINOWSKA 
________________ 

1 Polską naukę prawa rolnego w dotychczas wydanych tomach reprezentowały przede 
wszystkim artykuły A. Lichorowicza.  




