TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO
1/2006
ISSN 16411609

ERMAL FRASHERI*

PROBLEMY I PERSPEKTYWY TRANSFORMACJI
ALBAÑSKIEGO USTAWODAWSTWA HANDLOWEGO
STYCZEÑ 2004
Przyjêcie nowoczesnego i aktualnego ustawodawstwa handlowego jest kamieniem wêgielnym w osi¹gniêciu wiêkszej integracji w strukturach regionalnych, kontynentalnych i globalnych. W ci¹gu 14 lat demokratycznych rz¹dów w Albanii, parlament uchwali³ ponad 1500 ustaw, którym towarzyszy³o tysi¹ce aktów prawnych
wydanych przez Radê Ministrów. To oczywiste; po instytucjonalnej reformie potrzebnej w kraju demokratycznym nast¹pi³a reforma we wszystkich aspektach ¿ycia,
szczególnie w obszarach obejmuj¹cych wymianê dóbr i us³ug i w stosunkach miêdzy
ró¿nymi stronami.
Proces stabilizacji i stowarzyszenia dla Europy po³udniowowschodniej okaza³
siê byæ motorem zapewniaj¹cym stabilne instytucje demokratyczne, wspieraj¹c rozwój gospodarczy regionu poprzez spotêgowan¹ liberalizacjê handlu w formie porozumieñ o wolnym handlu oraz wymagaj¹c postêpuj¹cej reformy ustawodawstwa
handlowego i ustawodawstwa istotnego dla rynku wewnêtrznego.
Niniejszy artyku³ przedstawia przegl¹d niektórych problemów i perspektyw
zwi¹zanych z postêpuj¹c¹ reform¹ w obszarze handlu. Skupia on uwagê na rozwoju
w zakresie projektowania nowego ustawodawstwa, wype³nianiu pró¿ni w ustawodawstwie handlowym i cywilnym, aktorach zaanga¿owanych w ten proces, podejciach do ustawodawstwa handlowego i do kodeksu cywilnego, perspektywach reform w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz niektórych sporód szczególnych okolicznoci typowych dla kraju w Europie po³udniowowschodniej.
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Albania odziedziczy³a s³aby system demokratyczny z okresu sprzed II wojny
wiatowej; zasady jej ustawodawstwa handlowego by³y nie tylko nieegzekwowane,
ale i nie by³y w stanie siê rozwin¹æ w systemie prawnym tamtego okresu. Po roku
1945, gdy re¿im komunistyczny osadzi³ siê w kraju, rz¹d rozpocz¹³ proces uchylania
i stwierdzania niewa¿noci jakiegokolwiek porozumienia lub traktatu zawartego pomiêdzy uprzednim rz¹dem a ró¿nymi krajami lub spó³kami.
Podobnie jak w innych krajach Europy rodkowej i wschodniej, albañski model
gospodarczy oparty by³ na dwóch zasadach: a) spo³ecznej (pañstwowej i spó³dzielczej) w³asnoci oraz b) centralnym planowaniu1. Po roku 1990 Albania napotka³a
mnóstwo problemów zwi¹zanych z przekszta³ceniem gospodarki ze scentralizowanej w rynkow¹, wprowadzaniem nowych regulacji gwarantuj¹cych ochronê w³asnoci prywatnej i zagranicznych inwestycji, prywatyzacj¹ wiêkszoci pañstwowych
ga³êzi gospodarki.
Musia³ byæ przygotowany kompletnie nowy kodeks cywilny, po raz pierwszy
od 45 lat uznaj¹cy prawo stron do zawarcia wi¹¿¹cych je porozumieñ, wprowadzaj¹cy nowy rozdzia³ o stosunkach umownych, zapewniaj¹cy prawo osób do zrzeszania. Zasady ustawodawstwa handlowego, do tego czasu niestosowane, musia³y byæ
przywrócone. Proces prywatyzacji musia³ utorowaæ drogê do ulepszania obrotu handlowego. Wyodrêbnienie siê Tirañskiej Gie³dy z Banku Albanii i przekszta³cenie jej
w niezale¿n¹ ca³oæ by³y procesem, który wymaga³ rozwa¿enia wa¿nych kwestii i analiz2. Instytucjonalna i legislacyjna reforma dotykaj¹ca ka¿dego aspektu ¿ycia gospodarczego stanowi dodatkowy dowód internalizacji wymiany prawnych idei.

PRYWATYZACJA
Jako znak rozpoznawczy Albanii, proces prywatyzacji by³ jednym z pierwszych,
które siê wykszta³ci³y i zosta³y w pe³ni przeprowadzone. Ustawa 7512 z dnia 10 sierpnia 1991 r. o usankcjonowaniu i ochronie w³asnoci prywatnej, swobodnej inicjatywie niezale¿nych prywatnych dzia³alnoci oraz prywatyzacji pos³u¿y³a jako podstawa przysz³ego reformatorskiego ustawodawstwa sankcjonuj¹cego prawo do w³asnoci oraz rozpoczêcia procesu prywatyzacji. Wczesne stadia prywatyzacji zapewni³y
opcjê wykupienia przez pracowników udzia³ów w pañstwowych przedsiêbiorstwach
i zapewni³y szybki postêp w tej sferze. Inne akty prawne wydane póniej zapewni³y
zrzeczenie siê gruntów rolnych na rzecz prywatnych rolników oraz prywatyzacjê
wiekszoci sporód SME poprzez bony* albo sprzeda¿ z przetargu. Ustawodawstwo
1

D. Kule, S. Haderi: The Role of State Transformation during the Transition in Albania.
www. asc.gov.al/njul_eng00.htm. The Process of Transformation of Tirana Stock Exchange into a Joint Stock
Company.
*
Vouchers (w oryg.)  przyp. t³um.
2
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zapewni³o prywatyzacjê oko³o 350 rednich i du¿ych przedsiêbiorstw na podstawie
przetargów na masowe bony*. 6 lat po uchwaleniu ustawy o prywatyzacji gruntów
rolnych prawie 98% gruntów rolnych by³o sprywatyzowanych3.
Wa¿nych aspektem tego procesu by³o uznanie by³ych tytu³ów w³asnoci uznanych za niewa¿ne po tym, jak komunici przejêli w³adzê i znacjonalizowali gospodarkê w roku 1945. Jakkolwiek ustawa 7698 z dnia 15 kwietnia 1993 r. o przywróceniu mienia by³ym w³acicielom i o odszkodowaniu4 formalnie uzna³a prawo by³ych w³acicieli do ich mienia, to jednak system zwracania mienia pozosta³ bardzo
problematyczny, nie pomog³a by³ym w³acicielom staj¹c siê jedn¹ z zasadniczych
przyczyn braku postêpu w Albanii, a tak¿e powoduj¹c najwiêksz¹ iloæ spraw tocz¹cych siê w s¹dach wszystkich instancji w ca³ym kraju. Kwestia w³asnoci sta³a siê
prawnym, politycznym i spo³ecznym problemem, który podwa¿a prawa zagwarantowane przez Konstytucjê; przyczyni³o siê to do ci¹g³ych nadu¿yæ ze strony w³adz
i pozostawi³o sporo miejca korupcji.

PAPIERY WARTOCIOWE
Niezale¿noæ Tirañskiej Gie³dy od Banku Albanii oraz zapewnienie jej funkcjonowania jest niezbêdnym czynnikiem gospodarczego rozwoju kraju5. Ustawa 8080
z dnia 1 marca 1996 r. o papierach wartociowych zapewnia podstawowe ramy dla
instytucjonalnego i operacyjnego funkcjonowania rynku papierów wartociowych
w Albanii. Zmiany ustawy o papierach wartociowych przez ustawê 8168 z dnia
5 grudnia 1996 r. oraz ustawê 8745 z dnia 22 lutego 2001 r. zapewni³y bardziej
przejrzyst¹ terminologiê, funkcjonowanie w³adz nadzoruj¹cych operacje na Gie³dzie,
reguluj¹c niektóre kwestie, takie jak poufnoæ, zarzuty kryminalne, nadanie Gie³dzie
osobowoci prawnej, procedury licencjonowania i zapewnienie niezale¿noci od banku
centralnego.
Albañska Komisja Papierów Wartociowych jako jedyna reguluj¹ca w³adza rynku papierów wartociowych w Albanii wyda³a kilka regulacji zapewniaj¹cych instytucjonalne i legislacyjne ramy konieczne dla dzia³alnoci gie³dy i roli jej cz³onków.
Interesuj¹cy aspekt jej dzia³alnoci zwi¹zany jest z wydawaniem opinii dotycz¹cych
najlepszych rozwi¹zañ dla trwaj¹cego procesu prywatyzacji, zalecaj¹cych zastoso*

Mass vouchers (w oryg.)  przyp. t³um.
D. Kule, S. Haderi: The Role of the State , op. cit.
4
Nowa ustawa o przywróceniu mienia by³ym w³acicielom i odszkodowaniu zosta³a przygotowana w 2003 r. pod
auspicjami OBWE i jest obecnie przedmiotem prac w parlamencie, lecz nie ma ona poparcia stowarzyszenia by³ych
w³acicieli ani partii politycznych, które popieraj¹ zwrot mienia uprawnionym by³ym w³acicielom.
5
www.asc.gov.al/njul_eng00.htm. The Process of Transformation of Tirana Stock Exchange into a Joint Stock
Company.
3
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wanie IPO* przy prywatyzowaniu przedsiêbiorstw, tym samym ilustruj¹c najlepsze
opcje dla samego przedsiêbiorstwa, tak¿e z perspektywy inwestora.

OBSZAR HANDLU
W latach 90. w³adza kontynuowa³a reformy obszaru handlu, uchwalaj¹c ustawê 7638 z dnia 19 listopada 1992 r. o spó³kach, po której nast¹pi³a ustawa 7661
z dnia 16 stycznia 1993 r. o rachunkowoci. Ta druga wprowadzi³a nowy standard
rachunkowoci i jest oparta na IV dyrektywie WE6. Zaprojektowanie i uchwalenie
tych dwóch ustaw razem z ustaw¹ 7632 z dnia 4 listopada 1992 r. o pierwszej czêci
kodeksu handlowego oraz ustaw¹ 7667 z dnia 28 stycznia 1993 r. o rejestrze handlowym zapewni³o pierwsze od 45 lat ramy reguluj¹ce dzia³alnoæ handlow¹.
Ze wzglêdu na brak powy¿szych regu³ w uprzednim re¿imie, przyjmowanie
nowego ustawodawstwa handlowego postêpowa³o relatywnie dobrze i dokonano niewielu zmian w przyjêtych ustawach w ci¹gu pierwszych 6 lat od ich pocz¹tkowego
uchwalenia, takich jak ustawa 7953 z dnia 21 czerwca 1996 r. o zmianach ustawy
o spó³kach. Inaczej wygl¹da sprawa z kodeksem cywilnym. Od czasu pocz¹tkowego
przyjêcia nowej ustawy 7850 z dnia 29 lipca 1994 r.  kodeks cywilny, opartej
na w³oskim kodeksie cywilnym, ustawodawca wielokrotnie j¹ nowelizowa³7, wprowadzaj¹c zmiany instytucjonalne, ze wzglêdu na zreformowan¹ strukturê s¹downictwa,
lecz równie¿ ponownie reguluj¹c aspekty stosunków umownych i zobowi¹zañ pomiêdzy prywatnymi stronami, umowy, w tym umowê maklersk¹, do¿ywocie, sprzeda¿,
umowy leasingu finansowego oraz przepisy dotycz¹ce ochrony konsumenta. Te ostatnie
zosta³y ostatecznie przeniesione do nowej odrêbnej ustawy 9135 z dnia 11 wrzenia
2003 r. o ochronie konsumenta8, któr¹ parlament uchwali³ w 1993 r., w pe³ni uwzglêdniaj¹c dyrektywy WE.
Zwa¿ywszy na donios³oæ obszaru handlowego dla rozwoju gospodarczego
i przysz³oci politycznej Albanii, jak równie¿ brak wiedzy i dowiadczenia w kraju,
podjêto wiele wysi³ku w celu umiêdzynarodowienia procesu reform, tym samym zapraszaj¹c ró¿nych naukowców i profesjonalistów do pomocy miejscowym ekspertom przy formu³owaniu nowego ustawodawstwa. W ten sposób na system prawny
Albanii, a w szczególnoci ustawodawstwo cywilne i handlowe, wywar³ wp³yw ró¿-

*

IPO (Initial Public Offering)  pierwsza oferta publiczna  przyp. t³um.
Albanian Status Report, 1 spotkanie Partnerstwa w Rozwoju Rachunkowoci w Europie Po³udniowoWschodniej, Sofia, 910 marca 2000 r.
7
Ministerstwo Sprawiedliwoci pracuje obecnie nad przygotowaniem nowego pakietu nowelizacji, który uaktualni kodeks i wyeliminuje niektóre problemy, z którymi zetkniêto siê w prawniczej praktyce.
8
www.parlament.al/librariligje.html.
6
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norodny zespó³ osób i organizacji czyni¹cych propozycje jako czêæ programów pomocy technicznej i prawnej, czêciej opartych na inicjatywach ad hoc9.
W latach 90. w proces kszta³towania nowego ustawodawstwa w Albanii zaanga¿owanych by³o wielu uczestników, czêsto pracuj¹cych niezale¿nie od siebie i przenosz¹cych ró¿ne tradycje i wp³ywy na grunt albañskiego ustawodawstwa. Inicjatywy co
do proponowania nowego ustawodawstwa przybiera³y ró¿ne formy, takie jak pomoc
udzielana przez miêdzynarodowe organizacje, na przyk³ad: Rada Europy by³a bezporednio zaanga¿owana w pomoc przy tworzeniu nowego kodeksu cywilnego, który zosta³ ostatecznie ukszta³towany na wzór w³oskiego kodeksu cywilnego po prostu
dlatego, ¿e ekspert pracuj¹cy nad nim by³ W³ochem. Bank wiatowy aktywnie wspomaga³ sektor legislacyjny projektami siêgaj¹cymi od pomocy s¹downictwu i urzêdom wykonawczym, przez szkolenia prawne, a¿ po zaprojektowanie nowego prawa
o ADR*, które zosta³o ostatecznie ponownie zaprojektowane w zesz³ym roku przez
samo Ministerstwo Sprawiedliwoci.
Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy popiera³ projektowanie nowych ustaw
w odniesieniu do kwestii finansowych, takich jak ustawodawstwo bankowe, regulacje dzia³alnoci banku centralnego, porz¹dek monetarny, przepisy bud¿etowe, ustawy podatkowe i ustawodawstwo dotycz¹ce ochrony zagranicznych inwestycji.
Inna forma pomocy udzielona zosta³a przez podmioty narodowe. Niemieckie
Towarzystwo Wspó³pracy Technicznej (GTZ)** w znacznym stopniu zaanga¿owane by³o w kszta³towanie ustawodawstwa handlowego, przynosz¹c tradycjê niemieck¹. Równie¿ podstawy rejestru handlowego wzorowane s¹ na modelu niemieckim.
Ostatnio zaprojektowan¹ ustaw¹ by³a ustawa 9121 o konkurencji10, przyjêta dnia
28 lipca 2003 r. przez parlament. ABACEELI*** poprzez ró¿ne projekty aktywnie
pomaga³a ustawodawstwu w Albanii, w sektorach siêgaj¹cych od instytucjonalnych
przepisów Konstytucji, poprzez s¹downictwo, szkolenia prawne, a¿ po nowe ustawy
o adwokatach i notariuszach publicznych. Dla dalszego zilustrowania powy¿szego
zagadnienia nale¿y wskazaæ, i¿ ustawa 8901 z dnia 23 maja 2002 r. o upad³oci11
zosta³a przygotowana pod przewodnictwem GTZ.
Zaproponowany model ustawy 7638 o spó³kach, który zosta³ uchwalony przez
parlament w dniu 19 listopada 1992 r., oparty by³ na francuskiej ustawie 66537 Sur
9
www.jus.intn.it/cardozo/review/Business/Ajani1997/ajani.htm. Transformation of Systems in Middle and
Eastern Europe and its consequences for Banks, Stock Exchange and Security Rights, Sympozjum Instytutu Maxa
Plancka, 1315 czerwca 1996 r.
*
ADR (Alternative Dispute Resolution)  alternatywne metody rozwi¹zywania sporów gospodarczych  przyp.
t³um.
**
GTZ  Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH  przyp. t³um.
10
www.parlament.al/librariligje.html.
***
ABACEELI (American Bar Association Central European and Eurasian Law Initiative)  dos³. Inicjatywa
Prawna w Europie rodkowej i Euroazji Amerykañskiego Stowarzyszenia Prawników  przyp. t³um.
11
www.parlament.al/librariligje.html.
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les societes commerciales, ale nie przyj¹³ macierzystego prawa w ca³oci, szczególnie w stosunku do rozwi¹zañ w kwestii Conseil dAdministration jako obowi¹zkowej i Directoire et Conseil de Surveillance jako opcji statutowej. Inn¹ osobliwoci¹
tej ustawy jest to, ¿e wzorowana jest ona na modelu niemieckim w kwestii roli pracowników w podejmowaniu decyzji12.
Bazuj¹c na tych argumentach, Ajani13 stwierdzi³, ¿e w przeciwieñstwie do sytuacji w przesz³oci, recepcja ma miejsce nie tylko z inicjatywy otrzymuj¹cych nowe
modele, ale i tych, którzy je proponuj¹. W tym sensie mo¿na mówiæ o ofercie modeli
prawnych, które stykaj¹ siê z popytem reformatorów prawa.
Dualistyczny system kodeksu cywilnego i ustawy 7638 o spó³kach, w którym
kodeks cywilny obejmuje sferê kontraktow¹, a ustawa o spó³kach obejmuje przedsiêbiorstwa, w³aciwie s³u¿y swemu celowi i gwarantuje przejrzyst¹ strukturê. Podczas
gdy wspomniane powy¿ej ustawy s¹ ze sob¹ zgodne, ustawa 7632 o pierwszej czêci
kodeksu handlowego wymaga ponownego zaprojektowania i kodyfikacji, szczególnie jeli siê zwa¿y kodyfikacjê przepisów reguluj¹cych rejestracjê spó³ek.
System prawa albañskiego jest inny ni¿ prawa niemieckiego, bowiem jest on
przeciwny wyodrêbnieniu ga³êzi prawa handlowego14. Albañski kodeks cywilny
zawiera regu³y dotycz¹ce umów, nie czyni¹c przy tym ró¿nicy co do tego, czy
umowy s¹ zwane handlowymi czy nie, w ten sposób id¹c za przyk³adem macierzystego kodeksu w³oskiego. Trwaj¹ce reformy legislacyjne uwzglêdniaj¹ z³o¿onoæ problemów tego dualistycznego systemu i niektórych problemów, które wy³oni³y siê w praktyce.
Wedle s³ów Blechera15, przepisy ustawy 7632 o pierwszej czêci kodeksu handlowego odnosz¹ce siê do rejestracji powinny zostaæ przeniesione do ustawy 7667
o rejestrze handlowym, tak aby wszystkie przepisy o rejestracji by³y w jednej ustawie, podczas gdy przepisy z drugiej czêci, o formalnociach, które maj¹ byæ dochowane przez spó³ki, powinny byæ przeniesione do ustawy 7638 o spó³kach, jako ¿e
formalnoci nie dotycz¹ tylko rejestracji czy og³oszenia, ale wa¿nych formalnoci
zwi¹zanych z zarz¹dzaniem. Nowe poprawki powinny zawieraæ nowe przepisy o komputeryzacji rejestracji i o og³aszaniu danych.
W zesz³ym roku Ministerstwo Sprawiedliwoci we wspó³pracy z GTZ przygotowa³o pakiet legislacyjny zmieniaj¹cy istniej¹ce ramy prawnohandlowe i wprowadzaj¹cy nowe rozwi¹zania bazuj¹ce na pomocy i radach udzielonych przez ekspertów
GTZ.
12

M. Blecher: The Internal Harmonization of the Albanian Law On Companies, On Registering, and their
approximation with the acquis communautaire, s. 7, GTZ, Tirana 2002.
13
www.jus.intn.it./cardozo.review/Business/Ajani1997/ajani.htm. Transformation of Systems in Middle and
Eastern Europe and its consequences for Banks, Stock Exchange and Security Rights, Sympozjum Instytutu Maxa
Plancka, Hamburg, 1315 czerwca 1996 r.
14
M. Blecher: The Internal Harmonization, op. cit.
15
M. Blecher: The Internal Harmonization, op. cit.
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Potrzeba zreformowania ustawodawstwa handlowego wyniknê³a z dwóch czynników. Pierwszy pojawi³ siê po uchwaleniu Konstytucji w listopadzie 1998 r., wymagaj¹cej wewnêtrznego zbli¿enia ustaw i aktów prawnych, a tym samym zharmonizowania ich ze sob¹ i z wymogami Konstytucji. Drugi czynnik dotyczy³ potrzeby zreformowania i zharmonizowania ustawodawstwa z acquis communautaire pod egid¹
procesu stabilizacji i stowarzyszenia. To dualistyczne podejcie zosta³o sformu³owane czêciowo za spraw¹ rozbie¿noci wewn¹trz systemu prawnego, takich jak zilustrowane powy¿szymi przyk³adami, oraz przyjêtych przez Albaniê zobowi¹zañ do
zharmonizowania ustawodawstwa krajowego z wspólnotowym acquis, co utoruje
zwi¹zanie siê kraju z Uni¹.
Zewnêtrzne oszacowanie uwzglêdni³o osi¹gniêcia Bia³ego Dokumentu z 1995 r.
i rozwój wydarzeñ w ostatnich latach. Ustawy albañskie, uwzglêdniaj¹ce rozwój
wewnêtrznej reformy, nie musz¹ przestrzegaæ gradualistycznego podejcia pierwszego i drugiego etapu g³ównych instrumentów przewidzianych w Bia³ym Dokumencie.
Podstawowa struktura, zasady i procedury, które mia³y byæ osi¹gniête przez instrumenty pierwszego etapu Bia³ego Dokumentu, s¹ ju¿ inkorporowane do albañskiego
ustawodawstwa dotycz¹cego spó³ek16. Nowy pakiet z poprawkami do ustawy o spó³kach przestrzega logiki systemu wewnêtrznego, jak równie¿ spe³nia wymogi wspólnotowego acquis.

KONKLUZJE
Reformowanie donios³ego fragmentu ustawodawstwa, jakim jest fragment dotycz¹cy sfery handlu, przy zastosowaniu dualistycznego podejcia, stanowi powa¿ne
wyzwanie dla ekspertów, którym powierzono takie zadanie. Koordynowanie projektów ró¿nych grup roboczych czasem przekracza mo¿liwoci ekspertów i czêsto jest
obarczone wp³ywem grup interesów finansowych i politycznych. Proces negocjacyjny w sprawie zawarcia porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu* z Wspólnot¹
Europejsk¹ i jej pañstwami cz³onkowskimi stanowi konieczny czynnik wspieraj¹cy
zmiany i zapewnia instytucjonalne ramy dla przyjêcia nowych aktów prawnych,
ustanowienia koniecznych struktur i wzmocnienia administracyjnych uprawnieñ.
W ramach SAA** harmonizowanie ustawodawstwa handlowego w Albanii
polega i powinno polegaæ na przyjmowaniu nowych osi¹gniêæ acquis i sprawdzaniu
we wspó³pracy z Komisj¹ Europejsk¹ zgodnoci istniej¹cego ustawodawstwa z dyrektywami pierwszego etapu: dyrektyw¹ 68/151/EWG o og³oszeniach; dyrektyw¹
16

M. Blecher: The Internal Harmonization, op. cit.
Stabilization and Association Agreement (SAA)  przyp. t³um.
**
Stabilization and Association Agreement (SAA)  przyp. t³um.
*
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77/91/EWG zmienion¹ przez dyrektywê 92/101/EWG o ochronie kapita³u akcyjnego; dyrektyw¹ 78/885/EWG o ³¹czeniu siê spó³ek akcyjnych; dyrektyw¹ 82/891/EWG
o podziale spó³ek akcyjnych; dyrektyw¹ 89/666/EWG o oddzia³ach spó³ek; dyrektyw¹
89/667/EWG o jednoosobowych spó³kach z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹.
W odniesieniu za do drugiego etapu  rozporz¹dzenia 2137/85/EWG o Europejskim Zgrupowaniu Interesów Gospodarczych; rozporz¹dzenia 2157/2001 o statucie spó³ki europejskiej; dyrektywy 2001/86/WE o udziale pracowników w zarz¹dzaniu spó³k¹ europejsk¹  chocia¿ nie ma wymogu szybkiej harmonizacji ustawodawstwa krajowego, inkorporacja powy¿szego acquis do krajowego systemu prawa
mo¿e zostaæ osi¹gniêta podczas drugiej fazy porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu, która bêdzie trwa³a 5 lat, zwa¿ywszy tak¿e na dowiadczenia krajów cz³onkowskich w zakresie inkorporowania tego fragmentu acquis oraz na prawnicz¹ dyskusjê, która nast¹pi po jego implementacji.
Oczywiste jest, i¿ wspólna reforma stanowi klucz do unowoczenienia ustawodawstwa i zharmonizowania go ze standardami Unii Europejskiej. Oprócz skoordynowanego programu krajowego, który obj¹³by poszeregowanie wedle wa¿noci
celów ka¿dej z pañstwowych instytucji zaanga¿owanych w negocjacje dotycz¹ce porozumienia o stabilizacji i stowarzyszeniu w ramach Krajowego Programu Przyjmowania acquis, koordynowanie miêdzynarodowej pomocy celem nakierowania jej
na pozytywne zakoñczenie negocjacji i wykonania zobowi¹zañ SAA zdecydowanie
wesprze proces integracji europejskiej.
t³um. Jan Pakosiewicz
(aplikant radcowski,
wspó³pracownik PolskoNiemieckiego Centrum
Prawa Bankowego UJ w latach 20032004)

