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Rozdział I

POJĘCIE I PRZEDMIOT PRAWA ROLNEGO 

§ 1. Prawo rolne, jego przedmiot i definicja

 Przedmiotem prawa rolnego są stosunki społeczne w rolnictwie, a prawo rolne 
jest po prostu prawem rolnictwa. Takie wyrażenie określa wyraźnie przedmiot 

prawa rolnego od strony negatywnej – prawo to nie jest prawem ani przemysłu, ani han-
dlu, ani usług. Odmienność rolnictwa (zwłaszcza tradycyjnego) od wymienionych tu 
sfer aktywności człowieka była i jest oczywista. Patrząc wszakże od strony pozytywnej, 
określenie prawa rolnego jako prawa rolnictwa nie prowadzi do jasnych ustaleń, gdy 
chodzi o doprecyzowanie jego przedmiotu i wyodrębnienie w systemie prawa. Jedną 
z przyczyn jest zmienność samego pojęcia rolnictwa – zarówno w ujęciu społeczno-
-ekonomicznym, jak i prawnym.

 Takie ogólne określenie przedmiotu prawa rolnego jest nadto za szerokie (stosunki 
społeczne w rolnictwie są także przedmiotem regulacji innych gałęzi prawa), a jed-

nocześnie za wąskie, skoro ustawodawca rozszerza reżim „rolny” także na te dziedziny, 
które – same przez się – do rolnictwa nie należą. Z tego względu doktryna stara się 
określić przedmiot omawianej tu dziedziny prawa w sposób bardziej szczegółowy, od-
wołując się do wybranego aspektu rolnictwa i jego odzwierciedlenia w regulacji prawnej. 
Dążenie do sprecyzowania przedmiotu towarzyszyło rozwojowi nauki o prawie rolnym 
niemalże od jego narodzin, znajdowało wyraz w różnych koncepcjach dotyczących 
wyodrębnienia tej dziedziny prawa, ulegających zmianom wraz z rozwojem rolnictwa 
oraz ustawodawstwa. Można je najlepiej prześledzić na tle ewolucji prawa rolnego.

Niewątpliwie prawo rolne nie może poszczycić się tak długą tradycją, jak np. prawo cywil-
ne1. Wprawdzie regulacja prawna rolnictwa występowała już nawet w antycznych porząd-
kach prawnych, ale jej kształtowanie się nie jest równoznaczne z genezą prawa rolnego we 
współczesnym rozumieniu. Prawo to bowiem wyodrębniło się dopiero na pewnym etapie 

1  A. Stelmachowski [w:] J. Selwa, A. Stelmachowski, Prawo rolne, Warszawa 1970, s. 9. Szerzej o gene-
zie prawa rolnego zob. R. Budzinowski, Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych 
i koncepcji doktrynalnych, Poznań 2008, s. 106 i n.
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30 Część pierwsza. Wprowadzenie

rozwoju społeczeństwa, gospodarki i ustawodawstwa, gdy – wraz z rozwojem kapitalizmu – 
społeczeństwo przestało mieć wyłącznie charakter rolniczy. W Europie nastąpiło to w koń-
cu XIX i na początku XX w., gdy ewidentne stały się różnice między rolnictwem a przemy-
słem i handlem, a rolnictwo – ze względu na cechy swoiste – wymagało specjalnej (czasem 
szczególnej) regulacji.

Wyróżnia się dwa modele rozwoju prawa rolnego2. W modelu romańskim prawo to 
wywodzi się w większym stopniu z prawa cywilnego; widać tu przejście w regulowaniu 
spraw rolnych od prawa cywilnego (powszechnego) do prawa szczególnego w obrębie 
tej gałęzi prawa. W rezultacie doszło do wyodrębnienia prawa rolnego jako działu pra-
wa cywilnego, regulacja administracyjna stosunków rolnych była zaś traktowana (jak 
np. we Włoszech) jedynie jako legislacja rolna. Z kolei w modelu germańskim rozwój 
legislacji rolnej związany jest z narastaniem ustawodawstwa specjalnego dotyczącego 
rolnictwa przede wszystkim w obszarze prawa administracyjnego. Były to akty prawne 
związane z realizacją reformy rolnej, uwłaszczenia czy osadnictwa, a także z zakresu 
różnych technicznych zagadnień produkcji rolnej oraz tzw. policji rolnej.

 Jednakże dopiero łączne ujęcie regulacji z zakresu prawa cywilnego oraz prawa 
administracyjnego dotyczących rolnictwa stało się impulsem do wyodrębnie-

nia prawa rolnego. Dzięki temu ta dziedzina prawa oddala się i wyróżnia od prawa 
cywilnego, a jednocześnie nie da się zamknąć w ramach prawa administracyjnego. 
Kodeksy cywilne z XIX w., oparte na indywidualistycznych założeniach, nie uwzględ-
niały swoistości rolnictwa, nie były w stanie sprostać – ze względu na rozwój stosunków 
kapitalistycznych – potrzebom tego działu gospodarki. Nowa regulacja o charakterze 
szczególnym nie traktowała już ziemi tylko jako przedmiotu prawa własności, ale jako 
dobro produkcyjne służące do prowadzenia działalności rolniczej. Również akty z za-
kresu prawa administracyjnego dotyczyły własności ziemi, ułatwiały dostęp do tego 
czynnika produkcji rolnej (np. w drodze reformy rolnej, osadnictwa czy uwłaszczenia).

Dlatego zasadnie mówi się o agrarnych (gruntowych) korzeniach prawa rolnego, 
skoncentrowanego na problematyce gruntowej, związanego zwłaszcza z kształtowaniem 
własności rolnej lub umów dotyczących korzystania z gruntów. Dominację tej proble-
matyki tłumaczy ówczesny niski poziom rozwoju rolnictwa. Ze względu na jego słabe 
wyposażenie techniczne ziemia była czynnikiem produkcji o dominującym znaczeniu 
ekonomicznym i społecznym. Wprawdzie i wówczas występowała regulacja dotycząca 
ochronnych czy technicznych aspektów produkcji rolnej, ale nie ona wyznaczała kolejne 
etapy ewolucji prawa rolnego jako dziedziny legislacji.

Dopiero wprowadzenie postępu technicznego spowodowało wzrost znaczenia innych 
czynników produkcji rolnej. Wskutek tego ekonomiczna rola maszyn i urządzeń dorów-

2  O romańskim i germańskim modelu rozwoju prawa rolnego zob. A. Lichorowicz, Pojęcie i przedmiot 
prawa rolnego [w:] Prawo rolne, red. A. Stelmachowski, Warszawa 2009, s. 23.
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nywała roli samej ziemi albo ją nawet przewyższała. W rezultacie głównym przedmiotem 
zainteresowania ustawodawcy stała się problematyka rolniczej jednostki wytwórczej 
(gospodarstwa rolnego), a nie poszczególnych czynników produkcji rolnej (zwłaszcza 
ziemi). Wzrost ingerencji publicznej w sprawy rolnictwa po drugiej wojnie światowej, 
w tym realizacja Wspólnej Polityki Rolnej w krajach Unii Europejskiej, przyniosły 
znaczne rozszerzenie przedmiotu regulacji. Wyszła ona poza samą problematykę grun-
tową, objęła proces produkcji, a w końcu – jej rezultaty w postaci produktów rolnych. 
Zwieńczeniem tego procesu stała się dominacja regulacji dotyczących rynku rolnego.

Komercjalizacja rolnictwa wpłynęła na szerokie ujmowanie działalności rolniczej, 
wykraczającej poza samą działalność wytwórczą. Doprowadziła ona również do eks-
ponowania nieprodukcyjnych funkcji rolnictwa (ekologicznych, zdrowotnych, teryto-
rialnych), przyniosła przejście od ujmowania rozwoju tego działu gospodarki w izolacji 
do wiązania go z rozwojem innych działów gospodarki, a także z rozwojem obszarów 
wiejskich. Wspólna Polityka Rolna rozciągnęła przedmiot unijnej (dawniej: wspólnoto-
wej) regulacji na kwestie ochrony środowiska w rolnictwie, zapewnienia bezpieczeństwa 
żywności i odpowiedniej jej jakości oraz na problematykę rozwoju obszarów wiejskich. 
Jeśli dawna regulacja dotycząca rolnictwa pełniła funkcję ochronną względem tych, 
którzy uprawiali ziemię, to współczesna w coraz większym stopniu ochroną obejmuje 
również konsumentów.

 Rozwojowi prawa rolnego jako dziedziny legislacji oraz rozbudowie przedmiotu 
regulacji towarzyszyły bardzo liczne i zróżnicowane koncepcje jego wyodręb-

nienia jako gałęzi w systemie prawa3. Zmierzały one do ustalenia jego przedmiotu 
(treści), aczkolwiek w niejednakowy sposób. Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza 
grupa obejmuje te, które opierają się na założeniu, że taki przedmiot da się w sposób 
wystarczający określić, i z reguły znajdują one syntetyczny wyraz w postaci klasycznej 
definicji poprzez bezpośrednie określenie przedmiotu prawa rolnego. Druga grupa 
koncepcji wychodzi od nie zawsze wyraźnie sformułowanego założenia, że taki przed-
miot jest niezmiernie trudno precyzyjnie oznaczyć (także w postaci syntetycznej). 
Dlatego proponuje „rekonstrukcję systemu prawa rolnego” przez pośrednie wskazanie 
przedmiotu tej gałęzi prawa.

 W doktrynie prawa rolnego państw Europy Zachodniej (także w nauce polskiej) 
dominują koncepcje mieszczące się w pierwszej grupie. Ta dominacja wynika nie 

tylko z faktu, że w badaniach z reguły zakłada się istnienie (możliwego do wyraźnego 
określenia) przedmiotu rozważanej tu dziedziny prawa, lecz także z tego, że kryte-
rium przedmiotowe jest niezwykle istotne w ustaleniu bardziej szczegółowej struktury 

3  Szerzej o koncepcjach wyodrębnienia prawa rolnego w systemie prawa: R. Budzinowski, Problemy 
ogólne..., s. 174 i n.
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porządku prawnego4. Definiując zaś przedmiot, raczej nie poprzestaje się jedynie na 
wskazaniu kręgu stosunków społecznych poddanych regulacji prawnej (mieszczących się 
w zakresie rolnictwa), ale sięga się także do swoistości samej regulacji. Rolę wyróżnika 
tego przedmiotu odgrywają kryteria nie tyle podmiotowe, ile przedmiotowe.

 Na uwagę zasługują przynajmniej trzy koncepcje odwołujące się do kryterium 
przedmiotowego. Chodzi tu o koncepcję prawa rolnego, po pierwsze – jako prawa 

związanego z gruntem rolnym czy prawa rolniczej własności gruntowej, po drugie – jako 
prawa regulującego określoną działalność, po trzecie – jako prawa przedsiębiorstwa 
rolnego. Poza tym należy wspomnieć o koncepcjach uwzględniających już bardzo 
współczesne aspekty regulacji prawnorolnej, związane z komercjalizacją produkcji czy 
z bezpieczeństwem żywności.

 Koncepcja ujmująca prawo rolne jako prawo dotyczące gruntu (rolnego) czy 
rolniczej własności gruntowej została ukształtowana najwcześniej. Tłumaczy 

to jej związek z agrarnymi (gruntowymi) korzeniami tej dziedziny prawa. Znalazła ona 
wyraz w postaci wielu definicji prawa rolnego traktujących je właśnie jako prawo włas-
ności gruntowej. Koncepcja ta podkreślała wyjątkowy status gruntu rolnego i rolniczej 
własności gruntowej; to ta własność była głównym punktem odniesienia dla konstru-
owania całości, obejmowała m.in. regulacje dotyczące pobierania pożytków, a także 
racjonalizacji użytkowania gruntów, przy czym nie chodziło tu o własność w ogólności 
(instytucję prawa cywilnego), ale o specjalną własność, tj. „własność rolną” jako typową 
instytucję prawa rolnego.

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem rolnictwa i ustawodawstwa, omawiana tu koncepcja 
stawała się – w warunkach europejskich – coraz bardziej anachroniczna. Widoczne 
niedostatki ujęcia prawa rolnego jako prawa dotyczącego gruntu rolnego czy własności 
rolnej na kolejnym etapie rozwoju rolnictwa i ustawodawstwa skłoniły doktrynę do 
poszukiwania bardziej adekwatnej koncepcji, która chroniłaby także prowadzących 
działalność wytwórczą w rolnictwie. Znalazła ona wyraz w ujęciu – zresztą bardzo 
zróżnicowanym – prawa rolnego jako prawa dotyczącego działalności prowadzo-
nej w rolnictwie. Zmieniło to tym samym optykę ujmowania własności gruntowej. 
Stała się ona instrumentem prowadzenia tej działalności, składnikiem gospodarstwa 
rolnego. Centrum prawa rolnego, przynajmniej u narodzin tej koncepcji, pozostawała 
działalność wytwórcza (działalność rolnicza z natury). Ten sam kierunek wyrażały też 
ujęcia prawa rolnego, które miały na uwadze gospodarstwo rolne albo „eksploatację 
rolną”. W każdym razie prawo rolne w ramach omawianej tu koncepcji nabierało już 
bardziej dynamicznego charakteru. Wyróżnieniu natomiast działalności rolniczej spo-

4  Za pomocą kryterium metody regulacji prawnej nie można uzyskać określenia bardziej szczegółowej 
struktury porządku prawnego.
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śród innych rodzajów aktywności człowieka wychodziła naprzeciw koncepcja cyklu 
rolno-biologicznego (agrarietà) sformułowana przez Antonia Carrozzę5.

W zasadzie z omówionego ujęcia wywodzi się koncepcja prawa rolnego jako prawa 
przedsiębiorstwa rolnego, mająca zwolenników w niektórych państwach. Impulsem do 
jej sformułowania stał się dalszy rozwój rolnictwa, w tym wzrost znaczenia działalności 
rolniczych tzw. powiązanych z działalnością rolniczą z natury oraz „odkrycie” przedsię-
biorstwa jako podstawowej instytucji prawnej. Słabością tej koncepcji, jak zauważono, 
jest sprowadzanie wykonywania rolnictwa do działalności przedsiębiorczej; nie zawsze 
przecież użytkowanie gruntu (podstawowy przedmiot rolnictwa) wyraża się w postaci 
przedsiębiorstwa, jak również nie zawsze podmioty prowadzące taką działalność są 
w ustawodawstwie traktowane jako przedsiębiorcy. Niemniej ta koncepcja, wychodząca 
od działalności, okazała się bardzo płodna, gdyż pozwoliła uwypuklić nowe aspekty 
i nowe profile prawa rolnego. W czasach już współczesnych daje ona możliwość umiej-
scowienia prawa rolnego między działalnością gospodarczą, rozwojem terytorialnym 
i ochroną środowiska naturalnego.

Właśnie nowe dziedziny prawnej regulacji rolnictwa uzasadniają dalsze poszukiwania 
takiej koncepcji prawa rolnego, która odpowiadałaby jak najpełniej obecnemu stanowi 
ustawodawstwa. Warto wspomnieć o koncepcji tego prawa skupiającej uwagę na handlu 
produktami rolnymi (prawo rolne jako prawo komercjalizacji produktów rolnych), 
w której istotnym obiektem zainteresowań staje się efekt działalności rolniczej, tj. produkt 
rolny. Jest to ujęcie, w którym ciężar regulacji przesunął się z działalności wytwórczej 
w rolnictwie w stronę wyniku tej działalności jako przedmiotu wymiany handlowej, 
a w konsekwencji prawo to bardziej uwzględnia interesy konsumentów. W tym samym 
nurcie mieści się koncepcja prawa rolnego jako prawa rolno-żywnościowego. Takie pra-
wo obejmowałoby całość regulacji dotyczących rolnictwa „od produkcji do konsumpcji”, 
łącząc element „rolniczy” z elementem „żywnościowym” i wyrażając – tym samym – 
ekspansję regulacji prawnorolnej. Koncepcja prawa rolno-żywnościowego nie zyskała 
jednak szerszego poparcia. Spotkała się z krytyką zarówno agrarystów, jak i znawców 
prawa żywnościowego. Dla tych ostatnich nie do przyjęcia było – z naukowego punktu 
widzenia – obejmowanie obu regulacji wspólnym określeniem.

 Z kolei koncepcje zaliczone do drugiej grupy nie są ani tak zróżnicowane, ani tak 
rozpowszechnione6. Rekonstruowanie systemu prawa rolnego przez określenie 

przedmiotu tego prawa w sposób pośredni ma charakter raczej wyjątkowy. Nie zyskała 
aprobaty koncepcja, która kryterium wyodrębnienia omawianej tu dziedziny prawa 
upatrywała w istnieniu swoistych zasad ogólnych. Negując jej przydatność, doktryna 
wskazywała przede wszystkim na trudność, a nawet wręcz niemożliwość indywidualiza-

5  Zob. A. Carrozza, Gli istituti del diritto agrario, Milano 1962; A. Carrozza, Problemi generali e profili 
di qualificazione del diritto agrario, Milano 1975; A. Carrozza, Diritto agrario, Milano 1983.

6  Szerzej R. Budzinowski, Problemy ogólne..., s. 183 i n.
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cji zasad właściwych (wyłącznych) dla tej dziedziny prawa. Również wyróżnienie prawa 
rolnego na podstawie stosunku prawnorolnego nie spotkało się z większym uznaniem7. 
Szerszy natomiast oddźwięk wywołała koncepcja wyodrębnienia tego prawa poprzez 
instytucje własne i wyłączne, sformułowana przez Antonia Carrozzę. Autor ten już 
na przełomie lat 50. i 60. XX w. podkreślał konieczność określenia przedmiotu prawa 
rolnego nie za pomocą swoistych ogólnych zasad bądź przez odwołanie się do jednego 
kryterium – przedsiębiorstwa rolnego, lecz poprzez analizę instytucji właściwych dla 
tej dziedziny prawa.

Prawo rolne w Polsce nie ma cywilistycznego rodowodu (jak w państwach romań-
skich), ale jest – z punktu widzenia genezy, podobnie jak w Niemczech – bardziej 
związane z regulacjami z zakresu prawa publicznego.

Uwłaszczenie chłopów w poszczególnych zaborach, przeprowadzone w połowie XIX w., 
upowszechniło prywatną (chłopską) własność ziemi8. Była ona przedmiotem regulacji po-
szczególnych państw zaborczych – początkowo raczej o charakterze powszechnym (cywil-
nym), a następnie (zwłaszcza pod koniec XIX i na początku XX w.) również szczególnym, 
dotyczącym przede wszystkim obrotu nieruchomościami ziemskimi oraz dziedziczenia 
gospodarstw rolnych. W tym też czasie zostały rozbudowane instrumenty oddziaływania 
na rolnictwo właściwe dla prawa publicznego (reforma rolna, osadnictwo, komasacja grun-
tów, tzw. policja polna czy różne regulacje dotyczące technicznych aspektów produkcji rol-
nej itd.).

Szczególne przyspieszenie rozwoju legislacji rolnej (publicznej) nastąpiło po pierwszej 
wojnie światowej. To ustawodawstwo było niezwykle bogate, normowało różne aspekty 
rolnictwa. Obok rozwiązań z zakresu tradycyjnej problematyki gruntowej (takich kwe-
stii, jak: reforma rolna, uwłaszczenie, osadnictwo, komasacja gruntów, obrót ziemią, 
wspólnoty gruntowe, znoszenie służebności) występowały akty dotyczące m.in.: tech-
nicznych zagadnień produkcji rolnej, oddłużenia rolnego, ochrony roślin i zwierząt, 
interwencji na rynku rolnym, a nawet samorządu rolniczego (izb rolniczych).

Z racji takiego ukierunkowania legislacji ówczesne prawo rolne (zwane wtedy prawem 
agrarnym), zdominowane przez regulacje prawa publicznego, było zaliczane do prawa 
administracyjnego9. Wprawdzie w okresie międzywojennym występowała także współ-
czesna nazwa omawianej tu dziedziny ustawodawstwa, ale albo bez bliższego określenia, 
albo jako oznaczenie zespołu regulacji dotyczących rolnictwa, traktowanych jednak jako 
dział prawa administracyjnego. Jeszcze po drugiej wojnie światowej, w związku z budową 

7  Zob. A. Lichorowicz, Pojęcie stosunku prawno-rolnego jako kryterium wyodrębnienia prawa rolnego 
w systemie prawa, KSP 1987/XX, s. 150 i n. i powołana tam literatura.

8  O kształtowaniu się ustroju rolnego na ziemiach polskich zob. zwłaszcza A. Stelmachowski [w:] A. Stel-
machowski, J. Selwa, Prawo..., s. 30 i n.

9  Szerzej o kształtowaniu się definicji prawa rolnego w nauce polskiej zob. studium A. Lichorowicza, 
Ewolucja polskiej definicji prawa rolnego na tle doktryny zachodnioeuropejskiej, KPP 1997/4, s. 613 i n.
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