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O projektach zmian w prawie cywilnym

z wiceministrem sprawiedliwości Andrzejem Marcinkowskim 
rozmawia Stanisław Mikke

Stanisław Mikke -  Panie Ministrze, 
reprezentuje Pan ministra sprawiedliwo
ści w Komisji Reformy Prawa Cywil
nego. Od dawna mówi się o pilnej po
trzebie dalszej nowelizacji szeroko rozu
mianego prawa cywilnego. Jaki jest dziś 
efekt prac tej Komisji?

Andrzej Marcinkowski: -  W pracach 
Komisji i jej zespołów roboczych uczes
tniczę od 1 kwietnia 1991 r., tj. od chwili 
objęcia funkcji podsekretarza stanu. 
Przewodniczącym jest profesor W itold 
Czachórski, a w jej skład wchodzą 
znakomici znawcy poszczególnych ga
łęzi praw a cywilnego, handlowego, gos
podarczego i procedury cywilnej. Prze
ważają pracownicy naukowi, ale są 
i praktycy.

Kom isja przygotowuje projekty ak 
tów prawnych, które minister sprawie
dliwości przedkłada Radzie M inistrów, 
a ta z kolei Sejmowi. Został opracow a
ny projekt II etapu reform y kodeksu 
cywilnego. Obejmuje on przepisy 
o przetargu (art. 701 i 2 k.c.), przepisy
0 odpowiedzialności sam orządu teryto
rialnego za szkody wyrządzone przez 
funkcjonariusza tego sam orządu (art. 
421' i 2 k.c.), przepisy dotyczące ręko
jmi za wady, rozszerzenia ochrony dóbr 
osobistych (art. 448 k.c.), dziedziczenia 
spadku przez fundację (art. 927 § 3 k.c.)
1 właściwie określa krąg osób urzędo
wych, przed którymi może być sporzą

dzony testam ent allograficzny (art. 951 
k.c.).

W stosunku do pierw otnego tekstu 
projektu zrezygnowano natom iast 
z wprow adzenia do kodeksu cywilnego 
przepisów o odpowiedzialności za p ro 
dukt, gdyż w tym zakresie m a być 
opracow any projekt odrębnej ustawy.

Projekt II etapu reform y kodeksu 
cywilnego R ada M inistrów skierowała 
do Sejmu już 30 grudnia 1992 roku.

Przewidziano również zm iany w ko
deksie rodzinnym  i opiekuńczym . D o
tyczą wprow adzenia przepisów o sepa
racji i nowej regulacji instytucji adopcji 
wraz z odpowiednią zm ianą praw a pry
watnego m iędzynarodowego. Projekt 
ten R ada M inistrów  skierow ała do Sej-
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mu już 24 października 1992 roku. 
Przygotowany został również projekt 
przebudowy kodeksu postępow ania 
cywilnego, wprow adzający instytucje 
apelacji i kasacji oraz ograniczający 
działanie z urzędu sądu w procesie 
cywilnym. Zam ierza się więc przywró
cić instytucje dobrze funkcjonujące 
w polskim procesie cywilnym do 1950 
roku, pozostaw iając stronom  inicjaty
wę grom adzenia dowodów oraz akcen
tując zasadę kontradyktoryjności. P ro
jek t ten został skierowany do Sejmu 21 
lutego 1992 roku. Był on już gotowy 
21ipca 1991 roku, a jego skierowanie do 
Sejmu uległo tak znacznemu opóźnie
niu, ponieważ czekano na zakończenie 
prac, zmierzających do jednoczesnego 
wprow adzenia instytucji apelacji i ka
sacji w procedurze karnej.

Poważnie zaaw ansow ane są też p ra
ce nad projektem  dalszego uspraw nie
nia postępow ania cywilnego przez bar
dziej funkcjonalne i rygorystyczne ure
gulowanie postępow ania zabezpiecza
jącego, przyspieszenie postępow ania 
egzekucyjnego oraz uproszczenie po
stępowania przed sądem polubownym . 
Sądzę, że projekt ten mógłby być skie
rowany do Sejmu w pierwszej połowie 
1994 roku.

-  A czy w prawie handlowym, które, 
jak wiadomo zmartwychwstało, przygo
towywane są jakieś poważne zmiany?

Trw ają prace nad projektem  praw a 
o spółkach. Osobiście jestem  zwolen
nikiem dalszego reform owania i nowe
lizowania kodeksu handlowego z 1934 
roku, uchylonego przez art. VI przepi
sów wprowadzających kodeks cywilny. 
Ustawodaw ca, mimo formalnego 
uchylenia kodeksu handlowego, w wie
lu nowelizacjach zmieniał następnie

przepisy tego kodeksu, co uznać m ożna 
za swoiste curiosum  techniki legislacyj
nej. Uważam , że kodeks handlow y 
z 1934 roku przed wybuchem wojny nie 
zdążył być w dostatecznym  stopniu 
przedm iotem  zainteresowania judyka- 
tury. Również po wojnie Sąd N ajw yż
szy nie miał okazji wypowiedzieć się na 
tem at interpretacji jego przepisów 
z przyczyn powszechnie znanych. O be
cnie ukazują się liczniejsze orzeczenia 
na tem at tego kodeksu. Sądzę, że dopie
ro po 2010 albo 2015 roku byłby stoso
wny czas do opracow ania nowego ko
deksu handlowego. Oczywiście, pow in
ny być przyw rócone przepisy ogólne 
kodeksu handlow ego, przy czym wyda
je się, że miejscem bardziej właściwym 
dla tej regulacji byłby kodeks cywilny. 
Sądzę, że życie gospodarcze może 
obejść się bez uregulow ania spółki ko
m andytowo-akcyjnej, a nieco archaicz
ny język kodeksu handlowego nie bę
dzie też przeszkodą w właściwej in terp
retacji jego przepisów.

D odać m ożna, że kodeks handlowy 
z 1934 roku w zorowany był na kodek
sie handlow ym  niemieckim oraz na 
części handlowej kodeksu cywilnego 
szwajcarskiego i przez to obecnie 
w znacznej mierze spełnia wymogi dy
rektyw W spólnoty Europejskiej.

Istnieje natom iast pilna potrzeba da
lszej nowelizacji kodeksu handlowego 
przez wprow adzenie pojęcia przedsię
biorcy rejestrowego (dawnego kupna 
rejestrowego), przeciwdziałania zjawis
ku utrzym yw ania się tzw. m artwych 
spółek, podaw ania w oświadczeniach 
podstaw owych danych o spółce, pow o
łania do życia M onitora G ospodarcze
go i Sądowego do zamieszczania w nim 
obwieszczeń i ogłoszeń obow iązko
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wych. Odpowiedni projekt ustawy zo
stał opracow any w M inisterstwie Spra
wiedliwości i zostanie niebawem skie
row any pod obrady Rady M inistrów, 
a następnie do laski marszałkowskiej.

Myślę, że w tym miejscu trzeba w spo
m nieć o przygotow ywanym  przez K o
misję Reformy Praw a Cywilnego proje
kcie ustawy o zastawie rejestrowym 
i rejestrze zastawów. Wymogi dykto
wane przez rozwój życia gospodarcze
go nakazują nadanie tem u projektowi 
klauzuli szczególnej pilności, aby zapo
biec nagm innym  prak tykom  udzielania 
przez różne banki tej samej osobie 
olbrzym ich kredytów  pod zastaw tych 
samych rzeczy i praw. Przeciwdziałanie 
patologicznym  zjawiskom w tej dzie
dzinie jest nagląco konieczne.

-  Konkordat wzbudza dużo emocji. 
Ostatnio środki masowego przekazu in
formują o wielu ekspertyzach anonimo
wych, ale wybitnych prawników. Czy 
Komisja zamierza zabrać głos w tej 
sprawie?

-  Z  pewnością nikom u w Polsce nie 
zależy na stw arzaniu ogniska zapal
nego w związku z ratyfikacją konkor
datu. Komisję Reformy Praw a Cywil
nego interesuje przede wszystkim treść 
artykułów  10 i 11 konkordatu . Już 
w dniu 17 sierpnia 1993 r. zwróciłem się 
do Komisji i do D epartam entu  Praw 
nego M inisterstwa Sprawiedliwości 
o przygotow anie m ateriału  legislacyj
nego związanego z koniecznością no
welizacji k.r. i o. oraz ustawy o aktach 
stanu cywilnego. Uważałem, że przygo
towany m ateriał legislacyjny może być 
także przydatny w czasie dyskusji sej
mowej nad ratyfikacją konkordatu . 
Trw ają obecnie prace nad dostosow a
niem praw a polskiego do uregulowań

zawartych w konkordacie. W samym 
fakcie dostosow ania praw a polskiego 
do postanow ień zawartych w umowie 
międzynarodowej, a taką um ową mię
dzynarodow ą jest konkordat, nie ma 
nic niezwykłego. Prawo polskie dosyć 
często ulega procesowi dostosow aw 
czemu wskutek podpisania przez Pol
skę konwencji i umów m iędzynarodo
wych. Pochodzę z dzielnicy Polski, 
w której od przeszło 120 lat małżeństwo 
cywilne zawierane było przed kierow
nikiem urzędu stanu cywilnego i wy
przedzało związek religijny zawierany 
w kościele. Stan taki był i jest akcep
towany przez społeczeństwo. Sądzę, że 
tak Państwu, jak  i Kościołowi zależeć 
będzie, aby sytuacja prawna nupturien- 
tów była określona i jasna w obu po 
rządkach prawnych: świeckim i kano
nicznym. Rozwiązania proste i p rak
tyczne są tutaj najbardziej wskazane. 
D latego uważam, że nupturienci po 
winni zgłosić się do kierownika urzędu 
stanu cywilnego, z zachowaniem dys
pozycji art. 4 k.r. i o., który wydałby im 
zaświadczenie dla duchow nego, że 
związek małżeński może być zawarty. 
Spodziewam się, że w najbliższym cza
sie projekty ustaw dotyczące tej p ro 
blematyki zostaną przedłożone Radzie 
M inistrów, a następnie Sejmowi 
z wnioskiem o ratyfikację konkordatu.

-  Co stoi, zdaniem Pana Ministra, na 
przeszkodzie w sprawnym reformowaniu 
dziedziny prawa, od której w znaczącym 
stopniu zależy powodzenie gospodarcze 
Polski?

Odpowiedź na tak sform ułowane py
tanie jest trudna. Jednej z przyczyn 
dopatruję się w fakcie rozdwojenia oś
rodków  rządu, zajmujących się legisla
cją. Przed wojną legislacja należała do
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wyłącznej kompetencji M inisterstwa 
Sprawiedliwości. D opiero w końcu lat 
czterdziestych i to  z przyczyn wyraźnie 
politycznych ograniczono upraw nienia 
m inistra sprawiedliwości i znaczną 
część tych upraw nień przekazano Pre
zydium Rady M inistrów (obecnie 
Urzędowi Rady M inistrów). Jeżeli 
U rząd Rady M inistrów w swej obecnej 
postaci zostanie zlikwidowany, m ożna 
mieć nadzieję, że wszystkie upraw nie
nia w zakresie legislacji skoncentrują 
się ponownie w rękach M inistra Spra
wiedliwości. Takie rozwiązanie uw a
żam za bardzo pożądane.

Ale jest i d ruga przyczyna, w moim 
przekonaniu , o wiele bardziej isto tna. 
Przypom nę, że wszystkie przedw ojen
ne wielkie kodyfikacje: kodeks karny, 
kodeks postępow ania karnego, k o 
deks postępow ania cywilnego, kodeks 
zobow iązań czy kodeks handlow y 
przygotow yw ane były w wąskim , kil
kuosobow ym  gronie członków  K om i
sji K odyfikacyjnej i ogłaszane jak o  
R ozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej, a więc bez udziału p arla 
m entu  w procesie legislacyjnym. Nie 
w ypada naw et podkreślać ich dosko
nałości.

Obecnie wszystkie najbardziej facho
we i bardzo obszerne akty legislacyjne 
poddaw ane są długotrwałej i żmudnej 
procedurze legislacyjnej w Sejmie i Se
nacie.

Uczestniczyłem i uczestniczę w p ra 
cach wielu komisji sejmowych i senac
kich. Przede wszystkim w Sejmie obec
nej kadencji jest tylko siedem nastu po 
słów o wykształceniu prawniczym. Ele
m ent fachowości z natury  rzeczy nie 
może być przeto w pracach komisji 
wyeksponowany. Lecz również w Sej

m ach X i I kadencji obserwowało się 
podobne zjawiska, przy czym bardzo  
często popraw ki, uzupełnienia, a czasa
mi nawet kompletnie przeciwstawne 
projekty ustaw, znajdowały poparcie 
większości posłów w komisjach, a  n a 
stępnie na plenarnym  posiedzeniu Sej
mu. D odaw ano całe rodziały, a  nie 
muszę nikogo tu  przekonywać, że cza
sami zm iana choćby jednego słowa 
miała przecież znaczenie i zm ieniała nie 
tylko konstrukcję, ale i cały sens usta
wy. Nie przemawiały do posłów a r
gumenty, że projekt ustawy został 
opracow any przez specjalistów, że był 
przedm iotem  obrad  Komisji Reform y 
Prawa Cywilnego, że był szczegółowo 
oceniany przez Radę Legislacyjną, i że 
wreszcie został zaakceptow any przez 
Radę M inistrów. Niekiedy nie mogłem 
oprzeć się wrażeniu, że am bicją posłów 
była zm iana projektu rządowego tylko 
i wyłącznie dlatego, że był to  projekt 
rządowy. Poza tym konkurencyjne 
i często nawet krzyżujące się inicjatywy 
ustawodawcze posłów i rządu u tru d 
niały, a także wydłużały postępow anie 
ustawodawcze.

-  Czy widzi Pan szanse na uspraw
nienie procesu legislacji?

M am nadzieję, że fachowość nie zo
stanie zm ajoryzow ana przez niefacho
wców. Poza tym koalicja rządow a dys
ponuje tak przygniatającą większością, 
że projekty pewnych ustaw będą mogły 
być skuteczne i sprawnie przeprow a
dzone przez izby parlam entu. Do ta 
kich projektów  zaliczyć będzie m ożna 
ustawy opracow ane w M inisterstwie 
Sprawiedliwości.

Od wielu lat nie możemy doczekać 
się ustawy o stanowieniu praw a. Suge
ruję, aby w tej ustawie znalazły się
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przepisy o stanow ieniu praw a w postaci 
kodyfikacji.

Sejm i Senat powinny same ograni
czyć swoje upraw nienia i jedynie albo 
przyjąć kodyfikację, albo ją  odrzucić 
-  bez możliwości w prow adzania p o 

prawek. Tylko takie rozwiązanie m og
łoby doprow adzić do szybkiego, a jed 
nocześnie doskonałego stanowienia 
przez parlam ent wielkich i obszernych 
aktów  praw nych w postaci kodyfikacji. 

-  Dziękuję za rozmowę.

O  projektach zmian w prawie cywilnym
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