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Autor odcina się od niektórych koncepcji W. Winklera, sięgającego też do do-
robku nauki włoskiej (zwłaszcza koncepcji A. Carrozzy). Nie ma potrzeby, jak pisze, 
wskazywania instytucji właściwych dla prawa rolnego (jak np. własność rolnicza, 
gospodarstwo rolne, porządek prawny rynków rolnych), by na tej podstawie to prawo 
wyodrębnić. Jego zdaniem wystarczy szczególne odniesienie do gospodarki rolnej, 
bez formułowania wymogu, by ten dział miał stworzyć „samodzielne instytucje 
prawne (s. 63), a mówienie o szczególnej formie własności „idzie za daleko”. Autor 
aprobuje odrzucenie przez W. Winklera włoskiej koncepcji agrarietà, skoro to usta-
wodawca może rozszerzać, ale także zwężać pojęcie rolnictwa.  

Prawo rolne na każdym etapie rozwoju wyrażało potrzeby „swego czasu”, a wi-
doczne obecnie rozszerzenie jego przedmiotu odpowiada wyzwaniom współczesno-
ści. Należy zatem dostrzegać owe aspekty środowiskowe, krajobrazowe czy zapew-
nienie żywotności obszarów wiejskich, ale pamiętać też o tym, że jądrem prawa 
rolnego jest gospodarka rolna. Wprawdzie gospodarka leśna, łowiecka czy rybołów-
stwo są blisko związane z gospodarką rolną i powinny być zaliczone do prawa rolne-
go w ramach specjalności adwokata – specjalisty prawa rolnego, ale nie stają się one 
tym samym prawem rolnym.  

Recenzowana praca pokazuje główne nurty toczącej się w Niemczech dyskusji 
nad zasadniczymi, teoretycznymi problemami prawa rolnego. Może ona stanowić 
inspirację do porównań z dorobkiem polskiej nauki tego prawa. Wydaje się, przy-
najmniej na pierwszy rzut oka, że ten dorobek jest bogaty, a koncepcje teoretyczne 
bardziej ugruntowane, niebudzące już takich emocji.  
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Theodore A. Feitshans, Agricultural and Agribusiness Law: Introduction for 
Non-lawyers, New York–Oxon 2016, ss. 305. 

Prawo rolne w USA rzadko jest wykładane na studiach prawniczych, z reguły 
stanowi ono przedmiot nauczania wybierany na niemalże wszystkich kierunkach  
z zakresu ekonomiki rolnictwa oraz agrobiznesu. Przyswajaniu wiedzy i ułatwianiu 
zrozumienia często zawiłych zagadnień prawnych odnoszących się do rolnictwa może 
służyć wydana w 2016 r. recenzowana książka. Jej autorem jest Theodore A. Feit-
shans, absolwent zarówno studiów ekonomiczno-rolnych, jak i prawniczych oraz wie-
loletni wykładowca prawa rolnego i ochrony środowiska w Uniwersytecie Stanowym 
w Północnej Karolinie oraz prezes Amerykańskiego Stowarzyszenia Prawa Rolnego 
(American Agricultural Law Association) w latach 2009–2010. 

Książka będąca przedmiotem niniejszej noty ma charakter podręcznika adreso-
wanego przede wszystkim do studentów studiów licencjackich oraz obecnych i przy-
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szłych rolników. Ponadto może ona służyć w zrozumieniu i wyjaśnianiu zagadnień 
prawnych w toku prowadzenia działalności doradczej w rolnictwie. Można ją uznać 
za szerokie kompendium wiedzy o prawie rolnym. Przemawia za tym zarówno układ 
pracy, jak i przygotowany słownik wyjaśniający podstawowe pojęcia. Podręcznik jest 
podzielony na dwadzieścia cztery rozdziały.  

Autor omawia wiele regulacji szczegółowych, pomijając część teoretyczną. Nale-
ży zauważyć, że nie formułuje on definicji prawa rolnego, jednakże z doboru zagad-
nień można wnioskować, jak jest ono rozumiane. Ponadto nie określa też granic pra-
wa rolnego. Można sądzić, że Autor tę dziedzinę prawa ujmuje bardzo szeroko, 
obejmuje nie tylko kwestię działalności rolniczej i prowadzenia gospodarstwa rolne-
go, ale również aspekty związane z ochroną środowiska, własnością intelektualną czy 
bezpieczeństwem żywności. 

Autor zwraca uwagę na to, że materia prawa rolnego nie posiada jednolitego obszaru 
regulacyjnego, tym samym nie stanowi odrębnej gałęzi prawa. Trudności w zrozumie-
niu i określeniu jego przedmiotu przysparza również istniejący w USA system prawa 
oraz szczególny podział kompetencji prawodawczych pomiędzy władze federalne i sta-
nowe. W celu ułatwienia zrozumienia omawianych zagadnień, Autor wielokrotnie po-
sługuje się konkretnymi przykładami, często będącymi treścią orzecznictwa sądowego. 

Podręcznik obejmuje swym zakresem rozwiązania prawnorolne odnoszące się do 
amerykańskiego system prawnego, źródeł prawa, czynów niedozwolonych w działal-
ności rolniczej, własności i obrotu nieruchomościami, zawierania umów w ujęciu cy-
wilistycznym (umowy dzierżawy, umowy ubezpieczenia, umowy sprzedaży), własności 
indywidualnej i jej ochrony, zmiany generacji w rolnictwie, zabezpieczeń społecz-
nych i emerytalnych, elementów prawa wodnego, prawnych form prowadzenia gospo-
darstwa rolnego, dobrostanu zwierząt, rolnictwa ekologicznego, organizmów genetycznie 
modyfikowanych i ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa żywności, sto-
sowania środków ochrony roślin, ochrony środowiska, zatrudnienia w rolnictwie, 
opodatkowania działalności rolniczej, handlu zagranicznego oraz roli poszczególnych 
agencji oraz programów federalnych.  

Należy zwrócić uwagę, że Autor, omawiając poszczególne zagadnienia, wyraźnie 
zakreśla oddziaływanie prawa federalnego i jego fundamentalnych zasad, wskazuje 
jednocześnie na pewną płaszczyznę unormowań pozostawionych prawu stanowemu. 
Wynika to w głównej mierze z występujących dużych różnic gospodarczych i spo-
łecznych w poszczególnych stanach, jak i ich uwarunkowań przyrodniczych. Ponadto 
Autor podkreśla, że prawo rolne wykracza poza normy prawne bezpośrednio kształtują-
ce działalność rolniczą i status producenta rolnego. Znajduje to wyraz w ujęciu działal-
ności rolniczej, jako szeroko rozumianego agrobiznesu, co może skłaniać do pojmo-
wania jej jako działalności gospodarczej. Jednakże Autor nie zajmuje jednoznacznego 
stanowiska w tym zakresie. 

Omawiany podręcznik może być inspirujący z punktu widzenia polskiego czytel-
nika, Autor bowiem obok przedstawienia aktualnego stanu prawnego, wskazuje rów-
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nież na znaczenie federalnych programów rolnych, w tym w szczególności na prze-
miany zachodzące w polityce rolnej kraju, jak i ich konsekwencji.  
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PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH 

„Agrar- und Umweltrecht” 

Hugo Gebhard, Betretungsrecht und Verkehrssicherungspflicht in Wald und 
Flur (Prawo wstępu i obowiązek ubezpieczenia komunikacyjnego w lesie 
i na polu), AUR 2016, nr 6, s. 201–205. 

Przedmiotem rozważań jest zagadnienie dotyczące prawa wstępu i obowiązku 
ubezpieczenia komunikacyjnego w lesie i na polu. Autor stwierdza, że regulacje  
w tym zakresie nadal nie są ujednolicone w całych Niemczech. Ostatnio wprowadzo-
ne zmiany w stanie prawnym dotyczącym problematyki wstępu do lasu, dając kompe-
tencje ustawodawcze zarówno na szczeblu federalnym, jak i poszczególnych landów, 
doprowadziły do niejasności i wielu wątpliwości. W zakresie obowiązku ubezpiecze-
nia komunikacyjnego obowiązujące regulacje uzupełniono wyłącznie o wyrażane  
w orzecznictwie stanowiska. Jednak jak dotąd brakuje ogólnokrajowej regulacji stwa-
rzającej pewność i bezpieczeństwo prawne zarówno dla właścicieli terenów, jak  
i osób wypoczywających na świeżym powietrzu. Autor wskazuje na zalety ogólnokra-
jowej regulacji, ujednolicającej stan prawny w zakresie wypoczynku nad zbiornikami 
wodnymi czy w lesie. Koncentracja przepisów w jednym akcie prawnym w sposób 
bardziej czytelny wskazywałaby posiadaczom lasów, rolnikom, urzędom, związkom, 
mediom, osobom wypoczywającym i sportowcom ich prawa i obowiązki. Zdaniem 
autora takie zmiany nie będą powodować dodatkowych kosztów, wpłynąć mogą na-
tomiast na rozwój turystyki, powstanie nowych miejsc pracy, zwiększenie wpływów  
z podatków oraz ułatwienie pracy dla federalnych związków sportowych. 

Elelge-Marten Voigts, Die Verbesserungsgenehmigung – Ausnahmevorschrift 
oder gar Rechtsprinzip? (Zezwolenie naprawcze – przepisy szczególne czy 
zasada prawna?), AUR 2016, nr 9, s. 332–334. 

Punktem wyjścia rozważań są federalne przepisy określające warunki udzielenia 
zezwolenia na inwestycje powodujące immisje, dla których ustawodawca przewidział 




