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Organizacja i zadania systemu notarialnego
we wspó³czesnych Chinach1

I. Wstêpne uwagi metodologiczne
1.1. Do pewnego momentu trudn¹ do przebrniêcia przeszkod¹ w po-

znawaniu instytucji prawnych Chin by³a bariera jêzykowo-pojêciowa2 i brak

1 Autor zdaje sobie doskonale sprawê z faktu, ¿e funkcje notarialne nie pojawi³y siê
w Chinach z momentem powstania Chiñskiej Republiki Ludowej. Je�li przyj¹æ za pewnik,
¿e s¹ one sk³adnikiem ka¿dej cywilizacji, w której istnia³o pismo (J. � Ph. L e v y, Coup
d�oeil d�ensemble sur l�histoire de la preuve littérale, Paris 1987, s. 20), pañstwo chiñskie
by³o bodaj pierwszym w �wiecie, w którym siê pojawi³y. Niew¹tpliwie za� pozostaje pierw-
szym, w którym osoby wykonuj¹ce funkcje notarialne spisywa³y sk³adane o�wiadczenia
z u¿yciem dzi� normalnego dlañ �no�nika�, tj. na papierze. Wynalazek papieru, datowany
na 105 r. n. e., przypisuje siê Zhang Hengowi; patrz R. Te m p l e, Geniusz Chin. 3000
lat nauki, odkryæ i wynalazków, Warszawa 1994. Jednym z istotnych powodów podjêcia
badañ i prezentacji notariatu (problemów notarialnych) wspó³czesnych Chin by³ zbli¿aj¹cy
siê moment przyjêcia notariatu ChRL do Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego
(UINL),co ma poprzedzaæ organizowane w Szanghaju w dniach 15-18 stycznia 2003 r.
Miêdzynarodowe Seminarium �Notariat i rozwój ekonomiczny�. Artyku³ niniejszy jest
pierwszym z planowanej serii. Nastêpne po�wiêcone maj¹ byæ organizacji korporacyjnej
notariatu chiñskiego i prawu chiñskiemu jako bazy czynno�ci notarialnych.

2 Na bariery wystêpuj¹ce po stronie chiñskiej w absorbowaniu kultury zachodniej
w ChRL zwraca uwagê R. S³awiñski, wymieniaj¹c w�ród nich barierê jêzykow¹, barierê
ideologiczn¹ i barierê tradycji; patrz R. S o w i ñ s k i, Westernizacja kultury chiñskiej �
Blaski i cienie, [w:] Kultury pozaeuropejskie i globalizacja. Zderzenia, red. J. Zdanowski,
Warszawa 2000, s. 115-127.
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�ród³owych dokumentów. Ostatnie æwieræwiecze XX w. przynios³o
wyra�ne zmiany w sferze dostêpno�ci do materia³ów prawnych. Tak
dziêki otwarciu chiñskich o�rodków informacyjno-dokumentacyjnych,
jak i systematycznym dzia³aniom europejskich i amerykañskich o�rodków
badawczych i analitycznych3. Zarówno tych pracuj¹cych dla celów
naukowych, jak i dla innych celów4.

1.2. Co do bariery jêzykowej i pojêciowej, to o ile ta pierwsza niknie
za spraw¹ licznych ju¿ t³umaczeñ tekstów chiñskich na jêzyki europej-
skie5, o tyle ta druga nadal stanowiæ mo¿e powa¿n¹ przeszkodê w zro-
zumieniu znaczenia terminów prawniczych i charakteru poszczególnych
instytucji spo³eczno-prawnych6. Z tego powodu, przy omawianiu zjawisk
spo³ecznych, politycznych, prawnych czy ekonomicznych Chin koniecz-
ne jest ci¹g³e odwo³ywanie siê do bazy kulturowej i sta³a refleksja
metodologiczna, nie narzucania europejskiej (czy szerzej Zachodniej) kalki
kulturowej na instytucje prawa chiñskiego.

3 Chodzi tu zw³aszcza o teksty �ród³owe wydawane przez pekiñskie Foreign Language
Press, a tak¿e materia³y opisowe i analityczne zamieszczane w czasopismach Beijing
Review (wcze�niej Peking Review) i serwisach wydawniczych China Handbook Series
(Pekin � Beijing). W ostatniej dekadzie obserwuje siê wzmo¿on¹ dzia³alno�æ informacyjn¹
(a przynajmniej u³atwienia w dostêpie do �róde³) za spraw¹ China Legal System Publishing
House, wydaj¹cego Laws and Regulations of the People�s Republic of China, co jest skut-
kiem aktywno�ci Biura Spraw Legislacyjnych Rady Pañstwowej (rz¹du) ChRL (State Council
of the People�s Republic of China).

4 Przoduj¹ w tym o�rodki badañ sinologicznych w USA, Francji, Wielkiej Brytanii i
Niemczech.

5 Ale nie znika zupe³nie. Wystarczy porównaæ tekst Konstytucji ChRL w t³umaczeniu
angielskim, francuskim i rosyjskim, aby przekonaæ siê, jak ró¿ne ostatecznie terminy, a
w konsekwencji znaczenia przypisuje siê u¿ywanym w niej wyra¿eniom, np. opisuj¹cym
strukturê organizacyjn¹ w³adz publicznych w tym kraju.

6 Pojêcie instytucji, w tym instytucji prawnych traktowane tu musi byæ szeroko, z racji
zakorzenienia prawa w zwyczajach i moralno�ci. Mo¿na by³oby zatem stosowaæ definicjê
T.B. Veblena, wedle której s¹ to �utrwalone zwyczaje my�lenia wspólne dla ogó³u danej
spo³eczno�ci� (The Place of Science in Modern Civilization and other Essays, New York
1919, s. 239) czy definicjê G.M. Hodgsona, ¿e jest to dzia³anie tradycji, zwyczaju i le-
galnych ograniczeñ zmierzaj¹cych do tworzenia trwa³ych i zrutynizowanych wzorów za-
chowañ (Economics and Institutions, Cambridge � Oxford 1996 r. s. 10). W obszarze
naszych badañ interesuj¹ce by³oby rozwa¿anie na temat ró¿nic w pojmowaniu np. �prawa�,
�ustawy�, ale i �w³asno�ci�, �autonomii woli� na gruncie szeroko rozumianej kultury chiñ-
skiej i europejskiej. To wszystko, z za³o¿eniem znalezienia dok³adnych europejskich od-
powiedników chiñskich ideogramów (jêzyka urzêdowego) oznaczaj¹cych wy¿ej wymienio-
ne  instytucje.
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1.3. Je�li chodzi o ostatnie dwudziestolecie, to w Polsce, zaraz po
uchwaleniu konstytucji ChRL z 1982 r.7 , na fali rosn¹cego zaintereso-
wania przeobra¿eniami w polityce i ustawodawstwie Chin Ludowych
ukaza³o siê szereg opracowañ dotycz¹cych ustroju politycznego8, sys-
temu prawnego9, a tak¿e funkcjonowania (a raczej deklarowanych zasad
funkcjonowania) najwa¿niejszych instytucji ¿ycia publicznego10. Szerszy
odd�wiêk w literaturze � w tym tak¿e polskiej � znajdowa³y zapowiadane
(a potem w ró¿ny sposób realizowane) reformy ¿ycia spo³ecznego,
a zw³aszcza gospodarczego11.

1.4. Zapomniane dzi� zas³ugi w przybli¿aniu Polakom kultury (w tym
prawnej) Chin mia³ swego czasu Komitet Badañ nad Krajami �wiatowego
Systemu Socjalistycznego, dzia³aj¹cy przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk12. W pewnym okresie informacje na temat stanu prawa i ekonomii

7 Konstytucja ChRL z dnia 4 grudnia 1982 r., czwarta z kolei, jest najd³u¿ej obowi¹-
zuj¹c¹ z dotychczasowych. Poprzednie uchwalono w 1954 r., w 1975 r. i 1978 r. Pierwsza
z nich wzorowa³a siê wyra�nie na konstytucji ZSRR z 1936 r. Konstytucja z 1975 by³a
wynikiem, a zarazem formaln¹ podstaw¹, przeobra¿eñ wywo³anych rewolucj¹ kulturaln¹.
Z kolei Konstytucja z 1978 r. potwierdza³a na poziomie ustawy zasadniczej zadeklarowany
na XI Zje�dzie KPCh w 1977 r. koniec tej rewolucji, a w³a�ciwie � zgodnie z oficjalnym
uzasadnieniem Konstytucji z 1978 r. � otwiera³a nowy etap rewolucji socjalistycznej; patrz
Bericht über Abenderung der Verfassung, Peking Rundschau 1978, nr 11, s. 17. W kon-
stytucji z 1982 r. dokonano trzech do�æ istotnych modyfikacji, wynikaj¹cych ze zmiany
kursu KPCh w kwestiach ekonomicznych. Pierwsz¹ poprawkê do Konstytucji z 1982 r.
uchwalono 12 kwietnia 1988 r., drug¹ 29 marca 1993 r., trzeci¹ 15 marca 1999 r.

8 Patrz: np. B. B a n a s z a k, Nowa konstytucja Chiñskiej Republiki Ludowej, PiP
1984, nr 8, s. 81-91; R. C h r u � c i a k, G³ówne instytucje ustroju politycznego Chiñskiej
Republiki Ludowej (Po uchwaleniu Konstytucji z 1982 r.), Studia Nauk Politycznych 1987,
nr 1, s. 49-73 i cyt. tam lit. obcojêzyczna.

9 Patrz np. B. B a n a s z a k, Koncepcja prawa w Chiñskiej Republice Ludowej i jej
realizacja, PiP 1985, nr 10, s. 87-97 i cyt. tam lit. obcojêzyczna.

10 Patrz: np. Z. R y b i c k i, Organizacja pracy rz¹du Chiñskiej Republiki Ludowej,
OMT 1985, nr 10, s. 37-39.

11 Patrz np. China�s Changed Road to Development Program on Press 1984 r.; A. I z j u -
m o w, Formirowanije nowego chozjastwiennego mechanizma w KNR, Woprosy Ekono-
miki 1988, nr 5, a w lit. polskiej zw³aszcza F. S t a c h o w i a k, Gospodarka narodowa
Chiñskiej Republiki Ludowej (1949-1982), Warszawa 1984; M. S t r z y ¿ e w s k a, Refor-
mowanie w³asno�ci w ChRL, Spó³dzielczy Kwartalnik Naukowy 1989, nr 4, s. 101-120
i cyt. tam lit.

12 Patrz np. Konferencja naukowa zorganizowana przez ten Komitet z okazji 40-lecia
ChRL, Materia³y Studialne KBK�SS 1989, nr 4.



86

Roman Sowiñski

w ChRL czerpane by³y w Polsce g³ównie z opracowañ rosyjskojêzycz-
nych. Pomijaj¹c aspekty ideologiczno-propagandowe, dawa³o to mo¿li-
wo�æ ca³kiem niez³ego rozeznania co do deklarowanych przez w³adze
chiñskie i formalnie dekretowanych dzia³añ13. Ostatnimi czasy poznawa-
nie aktualnych problemów ekonomicznych, politycznych i spo³ecznych
ChRL nastêpuje g³ównie poprzez opracowania anglojêzyczne. I choæ
zapó�nienia w ich przyswajaniu na gruncie polskim s¹ do�æ znaczne, daje
to mo¿liwo�æ w miarê szerokiego ogl¹du sytuacji politycznej, ekonomicz-
nej i spo³ecznej Chin Ludowych.

Wbrew pozorom problematyka sinologiczna jest stale obecna w polskiej
literaturze naukowej14 i jurnalistyce15. Niestety, liczba powa¿nych opra-
cowañ z zakresu prawa chiñskiego jest stosunkowo niewielka. W wiêk-
szo�ci przypadków kwestie prawne omawiane s¹ przy okazji prac kul-
turoznawczych, filozoficznych czy ekonomiczno-politycznych.

13 Chodzi tu o prace autorów rosyjskich (radzieckich) np. G.W. A s t a f i e w, Gosu-
dastwiennyj stroj KNR, Moskwa 1988. Prócz wydawnictw zwartych bogatym �ród³em
informacji nt. ChRL by³y Probliemy Dalniego Wostoka, Woprosy Ekonomiki i Sowrie-
miennoje Gospodarstwo i Prawo, jak i drukowane w jêzyku rosyjskim oryginalne prace
chiñskie.

14 Patrz m. in. A. H a l i m a r s k i, Globalizacja polityki zagranicznej Chin, Sprawy
Miêdzynarodowe 1987, nr 6; K. S t a r z y k, Zagraniczne inwestycje w gospodarce chiñ-
skiej, Sprawy Miêdzynarodowe 1988, nr 5, s. 59 i nast.; J. R o w i ñ s k i, Z zagadnieñ
polityki zagranicznej Chin, Warszawa 1989; A. M a r y a ñ s k i, A. H a l i m a r s k i, Chiny,
Warszawa 1990; J. K o f m a n, W. R o s z k o w s k i, Reformy systemowe w Chinach, Studia
Polityczne 1994, nr 3, s. 109-134; K. J a s i e c k i, Socjalistyczna modernizacja a chiñski
model transformacji systemowej, Studia Polityczne 1994, nr 3, s. 135 i nast.; R. S ³ a w i ñ -
s k i, Tradycja w Chinach wspó³czesnych, Acta Asiatica Varsoviensia 1993, nr 7, s. 19-35;
t e g o ¿, Rola jednostki w spo³eczeñstwie konfucjañskim, [w:] Uniwersalizm praw cz³owie-
ka. Idea a rzeczywisto�æ w krajach kultur pozaeuropejskich, Warszawa 1998, s. 19-35;
W. D z i a k, Chiny � wschodz¹ce supermocarstwo, Warszawa 1996; W. D z i a k, M. B u r -
d e l s k i, Chiny u progu XXI wieku, Toruñ 1997.

15 Patrz m. in. R. K a p u � c i ñ s k i, Podró¿ � kalejdoskop 98, Gazeta Wyborcza z dnia
31.12.1996-01.01.1997 r.; E. M o k r z y c k i, Kapitalizm oswojony, Gazeta Wyborcza
z dnia 11-12.08.2001 r.; A. W i e l o w i e y s k i, Zderzenie cywilizacji, Rzeczpospolita z dnia
28-29.03.1998 r.; B. Z u b o w i c z, Lekcja obyczajów, Rzeczpospolita z dnia 01-02 1997 r.;
K. D a r e w i c z, Meandry gospodarki Pañstwa �rodka, Rzeczpospolita z dnia 29.09.1993 r.
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W Polsce publikowano te¿, choæ bardzo rzadko, oryginalne prace
autorów zagranicznych16 � w tym tak¿e chiñskich17. Dotyczy³y one
zagadnieñ kultury, polityki (w tym zw³aszcza zagranicznej) i ekonomii (to
szczególnie po 1978 r.), a ostatnio tak¿e reform administracyjnych18.

Dla osób badaj¹cych kwestie notarialne w szerszym, prawnym kon-
tek�cie niezast¹pionym �ród³em mog¹ byæ dokumenty i analizy przygo-
towywane przez Miêdzynarodow¹ Uniê Notariatu £aciñskiego (UINL)19.
Stanowi³y one wa¿ne �ród³o przy opracowywaniu niniejszego artyku³u.

II. W³adza pañstwowa ChRL na tle za³o¿eñ filozoficzno-etycznych
konfucjanizmu

2.1. ChRL jako pañstwo unitarne o scentralizowanym systemie orga-
nizacyjnym dzieli siê na cztery g³ówne szczeble w³adzy i administracji20.
Zgodnie z art. 30 Konstytucji ChRL, s¹ nimi, poza naczelnymi w³adzami
politycznymi i pañstwowymi21:

16 Patrz np. J. N e e d h a m, Nauka i spo³eczeñstwo w Chinach i na Zachodzie, t³u-
maczenie z angielskiego J. Ka³u¿yñska, Warszawa 1984; W. Q u a s s i e r, Nowa reforma
rolna w Chinach. Od komun ludowych do rolnictwa ch³opskiego, Wie� Wspó³czesna
1987, nr 8, s. 105-116.

17 Patrz: np. Z. Z i y a n g, Droga socjalistyczna o chiñskiej specyfice, Warszawa 1987;
D. X i a o p i n g, Chiñska droga do socjalizmu, Warszawa 1988; patrz te¿ przypis 18.

18 Patrz np. J. K a j a, Xinii Yu, Two roads, one goal � The comparision of polish and
chinese administrative reform (Dwie drogi, jeden cel � porównanie polskiej i chiñskiej
reformy administracyjnej), Polityka Gospodarcza 2000, nr 3, s. 17-23.

19 Chodzi g³ównie o dokumentacjê Commission de la Cooperation Notariale Inter-
nationale (CCNI) U.I.N.L.

20 The American Journal of Comprehensive Law, 1982, No 3; patrz te¿ B.M. B a -
n a s z a k, op. cit.

21 Najwy¿szym organem pañstwowym o kompetencjach ustawodawczych jest Ogól-
nochiñskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), wy³aniane na 4-letni¹ ka-
dencjê w wyborach po�rednich z przedstawicieli zgromadzeñ lokalnych prowincji, regio-
nów autonomicznych i miast wydzielonych, a tak¿e wojska oraz Chiñczyków zamieszka³ych
za granic¹. Na czele OZPL stoi Sta³y Komitet (Rada Sta³a) OZPL. Naczelnym organem
wykonawczym w systemie politycznym ChRL jest Rada Pañstwowa. G³ow¹ pañstwa jest
Przewodnicz¹cy ChRL, dzia³aj¹cy zgodnie z uchwa³ami Prezydium (Sta³ego Komitetu)
OZPL.
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1) prowincje22 i wielkie miasta na prawach prowincji (miasta podpo-
rz¹dkowania centralnego23) oraz regiony autonomiczne.

2) okrêgi (prefektury) i wiêksze miasta24,
3) dystrykty (powiaty), w tym tak¿e powiaty autonomiczne oraz

dzielnice wiêkszych miast i mniejsze miasta,
4) kantony (gminy), w tym tak¿e gminy autonomiczne, dzielnice

w mniejszych miastach i wsie25.
Miasta podporz¹dkowania centralnego (Municipality directly under the

Central Government) i inne wiêksze miasta dziel¹ siê na dystrykty (po-
wiaty) i kantony (gminy). Okrêgi (prefektury) autonomiczne dziel¹ siê
na powiaty, powiaty autonomiczne i miasta.

Na ka¿dym z ww. szczebli funkcjonuj¹ Zgromadzenia Ludowe i rz¹dy
(zarz¹dy) lokalne, a tak¿e Biura Sprawiedliwo�ci, bêd¹ce swoistymi
odpowiednikami Ministerstwa Sprawiedliwo�ci dzia³aj¹cego na szczeblu
centralnym pañstwa. Dodajmy, ¿e zgodnie z konstytucj¹ ChRL nad prze-
strzeganiem praworz¹dno�ci czuwa Najwy¿sza Prokuratura Ludowa. Jest
to organ kolegialny, wybierany przez Ogólnochiñskie Zgromadzenie Przed-
stawicieli Ludowych. Na czele Najwy¿szej Prokuratury Ludowej stoi
Prokurator Generalny, za� w terenie dzia³aj¹ organy prokuratur lokalnych.
Wymieniamy je w tym miejscu, gdy¿ zgodnie z Konstytucj¹ ChRL z 1982 r.
uznaje siê Prokuraturê Ludow¹ za organ nadzoru prawnego26. Tak wiêc,
jego dzia³ania nadzorcze obejmowaæ siê bêd¹ tak¿e notariat.

22 W Chinach istniej¹ 23 prowincje (sheng); patrz Encyklopedia Politologii, red.
¯migrodzki, t. 2, Kraków 2000, s. 68. Z danych dotycz¹cych po³owy lat 90-tych ubieg³ego
wieku wynika, i¿ ChRL dzieli³a siê na 22 prowincje, 5 regionów administracyjnych i 3
miasta wydzielone; patrz Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1995, t. 1, s. 702-
703; patrz przypis 60.

23 S¹ to Pekin (ponad 12 i pó³ miliona mieszkañców), Szanghaj (ponad 7,5 mln),
Tianjin (prawie 5 mln). Inne, ale tak¿e wyodrêbniaj¹ce siê, uprawnienia maj¹ du¿e miasta
Shenyang, Wuhan i Guangzhou. Informacje dotycz¹ce wielko�ci miast chiñskich s¹ mocno
zró¿nicowane w zale¿no�ci od �ród³a, np. Ma³y Rocznik Statystyczny, Warszawa 2002,
podaje, ¿e Pekin zamieszkuje 7 mln 607 tys. mieszkañców (patrz tabl. 13 (301), s. 500).

24 Liczba mieszkañców nie zawsze odgrywa decyduj¹c¹ rolê przy zaliczaniu jednostek
podzia³u terytorialnego do poszczególnej kategorii.

25 Podzia³ na wsie jako jednostki administracyjne nie do koñca jest jasny. Z pewno�ci¹
wiêksze z nich maj¹ charakter pomocniczych jednostek podzia³u administracyjnego w na-
szym, polskim rozumieniu.

26 Patrz art. 129 Konstytucji ChRL.
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Równie hierarchiczne i wieloszczeblowe s¹ struktury w³adz lokalnych,
a tak¿e wewnêtrzna organizacja rz¹dów (centralnego i lokalnych), mi-
nisterstw, komitetów rz¹dowych27 i ich odpowiedników w terenie. Ca³¹
strukturê pañstwa � i jak siê wydaje ci¹gle tak¿e spo³eczeñstwa � przenika
idea centralizmu i wielopoziomowych podporz¹dkowañ, siêgaj¹cych
ostatecznie w³adzy pekiñskiej. Z pewnymi tylko atrybutami dla o�rodków
w³adzy lokalnej, zw³aszcza silnych regionów i stref specjalnych28.

2.2. Wp³yw Konfucjusza29 i koncepcji konfucjañskich30 oraz pó�niej-
szych ich transformacji31 a tak¿e neokonfucjanizmu32 na organizacjê
pañstwow¹ i procesy podejmowania decyzji jest tu oczywisty. G³êboko

27 Mimo dzia³añ redukuj¹cych liczbê jednostek organizacyjnych administracji central-
nej nadal jest ona bardzo wysoka. Na mocy uchwa³ OZPL z marca 1982 r. (tego samego,
który otworzy³ drogê regulacji prawnej notariatu) zmniejszono liczbê ministerstw i urzê-
dów centralnych z 98 do 52 (sic!); patrz W. R o s z k o w s k i, Pó³wiecze. Historia poli-
tyczna �wiata po 1945 r., Warszawa 2002 r., s. 346 � 347.

28 Oczywi�cie odrêbny status maj¹ Hongkong i inne �niezespolone� z ChRL terytoria.
O tym mowa w innym miejscu niniejszego artyku³u.

29 Konfucjusz (chiñ. Kung-cy; Kung � fuy; Kung � ciu), 551-479 r. p. n. e.; patrz np.
M.J. K u e n s t l e r, Sprawa Konfucjusza, Warszawa 1983; T. ¯ b i k o w s k i, Konfucjusz,
Warszawa 1960 r.

30 W bardzo wielkim uproszczeniu chodzi tu zw³aszcza o konfucjañsk¹ koncepcjê dao
konwencjonalnego, utrwalaj¹c¹ hierarchiczno�æ ról spo³ecznych i podporz¹dkowanie
podmiotom wy¿szym, co ostatecznie doprowadzi³o do odrzucenia przez konfucjanistów
egalitarystycznych kodeksów praw (patrz np. Dialogi Konfucjañskie, Ossolineum 1976,
przek³ad K. Czy¿ewska-Madajewicz, M.J. Künstler, Z. T³umski), a tak¿e o wi¹zan¹ z
Mencjuszem (IV w. p.n.e.) koncepcjê li (rytua³u obyczaju) dowodz¹c¹ istnienia w cz³owieku
naturalnej predyspozycji do okazywania szacunku i podporz¹dkowywania siê osobom
stoj¹cym wy¿ej w hierarchii spo³ecznej. Równie du¿e znaczenie w tym wzglêdzie mia³a
koncepcja hiao (mi³o�ci synowskiej) i zwi¹zane z ni¹ powinno�ci; patrz The Book of
Mancius, t³um. ang. D.C. Law, Harmondsworth Penguin Books 1970.

31 Niektóre postawy spo³eczne tak¿e we wspó³czesnych Chinach, zw³aszcza relacje
miêdzy prawem � adresatem norm prawnych a podmiotem stosuj¹cym prawo mo¿na
t³umaczyæ elementami etyki chiñskiej epoki klasycznej, zw³aszcza koncepcji szy � fei (tak
� nie; s³usznie � nies³usznie), zgodnie z któr¹ wrodzona zdolno�æ rozró¿niania tego, co
szy i tego, co fei wzmacniana jest w dzia³aniu i przekszta³ca siê w praktyczn¹ m¹dro�æ
(wiedzê), dope³niaj¹c prawo; por. Ch. H a n s e n, Etyka chiñska epoki klasycznej, [w:]
Przewodnik po etyce, Warszawa 2000, s. 99 i 113.

32 Neokonfucjanizm, któremu jednolit¹ postaæ nada³ Zhu Xi (1130-1200), datowany
od po³owy X w. n.e. wiele czerpa³ z doktryn buddyjskich i taoistycznych. Utrzymywa³
jednak, ¿e zasad¹ porz¹dkuj¹c¹ relacje spo³eczne (w pañstwie, zak³adach wytwórczych,
klanie, rodzinie) jest formalna zwierzchno�æ w³adcy nad poddanym, starszego pracownika
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utrwalony jest w �wiadomo�ci spo³ecznej (narodowej) Chiñczyków pa-
ternalizm, korporacjonizm, tradycjonalizm, konformizm i pragmatyzm33.
Hierarchiczna budowa uk³adów spo³ecznych, subordynacja wobec w³a-
dzy zwierzchniej (ale i te¿ bezpo�rednio nadrzêdnej), stosowanie siê do
ustalonych urzêdniczych wymogów prawnych � w tym zw³aszcza
proceduralnych � stanowi³y najwa¿niejsze cechy klasycznego (pierwot-
nego) konfucjañskiego widzenia struktur pañstwowych, klanowych,
rodzinnych i sposobów zarz¹dzania nimi34. Mimo ruchów antykonfucjañ-
skich35  idee konfucjañskie i wspó³graj¹ce z nimi idee taoistyczne s¹ ci¹gle
g³êboko utrwalone w �wiadomo�ci spo³ecznej i wykorzystywane przez
aktualne w³adze36 zarówno polityczne, jak i administracyjne (pañstwowe),
co wobec unii personalnych na stanowiskach rz¹dowych i partyjnych
ostatecznie na jedno wychodzi.

Choæ rz¹dy komunistyczne ChRL37, Wietnamu i Korei Pó³nocnej uzna³y
nauki i tradycje konfucjañskie za niegodne kultywowania38, s¹ one nadal jednak
obecne w wielu pañstwach wschodnioazjatyckich, w tym w Chinach.
nad m³odszym, mê¿a nad ¿on¹, itd. Utrwala³, a wrêcz petryfikowa³ struktury organiza-
cyjne, nie dopuszczaj¹c do zmian i reform. A¿ do koñca panowania dynastii Qing (tj. do
1911 r.) próby reform zastanych porz¹dków traktowano jako przeciwne naturalnemu (a
wiêc dobremu) porz¹dkowi.

33 Patrz zw³. M. G u l c z y ñ s k i, Wspó³czesne systemy polityczne. Przewodnik do stu-
diowania przedmiotu, Zielona Góra 2002, s. 164-168.

34 Patrz np. W.T. de B a r y, Sources of the Chinese Tradition, New York 1960.
35 W latach dwudziestych XX w. wykszta³ci³ siê ruch antykonfucjañski, zarzucaj¹c

zwolennikom konfucjanizmu bezkrytyczne utrwalanie pozycji starszych, sprowadzanie
kobiet do roli biernych wykonawczyñ mêskich poleceñ, wymaganie pos³uszeñstwa od osób
urzêdowych pozbawionych rzeczywistego autorytetu, a wreszcie odgradzanie spo³eczeñ-
stwa chiñskiego od osi¹gniêæ �wiatowych. Zdaniem antykonfucjanistów takie postêpowa-
nie uniemo¿liwia postêp i jest nieefektywne, zw³aszcza w sferze gospodarczej, hamuj¹c
przedsiêbiorczo�æ i nowatorstwo.

36 Na temat wspó³czesnych wp³ywów konfucjanizmu w Chinach patrz: Dzisiejszy
Konfucjonizm, [w:] C. S c o t t - L i t t l e t o n, M¹dro�æ Wschodu, Warszawa 1998, s. 114-
115.

37 W niektórych opracowaniach stwierdza siê, ¿e na prze³omie lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych nast¹pi³ w ChRL oficjalny �zwrot ku konfucjanizmowi�.

38 K. G a w l i k o w s k i, Nowa batalia o Konfucjusza, Warszawa 1976; patrz te¿
W. N a m i o t k i e w i c z, Chiny w pierwszej po³owie lat siedemdziesi¹tych, [w:] Najnowsza
historia Chin 1917-1976, Warszawa 1976, s. 662-671 oraz 693 i nast.

39 Por. np. R. To k a r c z y k, Wspó³czesne doktryny polityczne, Kraków 2000, s. 233-
237; patrz te¿ P. G i l l e r t, Czwarte pokolenie, Rzeczpospolita z dnia 23.11.2002 r.
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2.3. Respekt dla starszeñstwa, rozci¹gaj¹cy siê na w³adze i uk³ady
hierarchiczne, ci¹gle jest zasad¹ porz¹dkuj¹c¹ relacje spo³eczne. W efekcie
w strukturach i dzia³aniach administracji obserwowaæ mo¿na oddanie s³u¿bie
publicznej, szacunek dla dyrektyw w³adzy i lojalno�æ wobec zwierzch-
ników � z wszelkimi tego dobrymi i z³ymi skutkami.

Podstaw¹ tych postaw pozostaje konfucjañski wzorzec nacechowa-
nych pos³uszeñstwem w relacjach dzieci � rodzice (a �ci�le syna wobec
ojca). Jako norma etyczna kreuje ona specyficzne uk³ady organizacyjne
i funkcjonalne w zak³adach pracy, szko³ach, organizacjach politycznych,
itd. Choæ w tym zakresie, w zwi¹zku z nieuniknionym wp³ywem oby-
czajowo�ci Zachodniej, zachodz¹ wyra�ne zmiany, czego przejawem s¹
bunty, manifestacje i inne publicznie objawiane oznaki niezadowolenia
zw³aszcza przez m³odzie¿ i intelektualistów.

2.4. Konfucjañskie (czy odwo³uj¹ce siê do nich) wzorce postêpowania
funkcjonuj¹ w ChRL w ramach okre�lonego ustroju politycznego odwo-
³uj¹cego siê do komunizmu, ale maj¹cego sw¹ chiñsk¹ maoistowsk¹
odmianê. Jej cechami s¹ subiektywizm i woluntaryzm, zasadzaj¹ce siê
na prymacie polityki nad prawem, ekonomi¹ i innymi aspektami ¿ycia
spo³eczno- pañstwowego. W szczególny sposób maoizm jako doktryna
i jako technika sprawowania w³adzy by³a komponowana z niektórymi
za³o¿eniami konfucjanizmu39. Doktryna Mao Tse � Tunga (Mao Zedonga)
przejmowa³a z tych ostatnich kult w³adcy i ideê Pañstwa �rodka z wy-
eksponowaniem w³adzy centralnej (pekiñskiej). W efekcie rola KPCh
w kszta³towaniu regu³ funkcjonowania spo³eczeñstwa i pañstwa w za-
sadzie nigdy nie by³a kwestionowana w stosunkach wewn¹trzchiñskich.
Wp³yw tradycji, ideologii oraz polityki na koncepcje ustrojowoprawne
Chin jest nieporównywalny z europejsk¹ kultur¹ prawn¹. W Chinach
ci¹gle za równorzêdne z normami prawnymi uznaje siê normy etyczne
i dyrektywy polityczno-rz¹dowe. Zród³em autorytetu prawa pozostaje
w³adza pañstwowa40, dlatego te¿ m. in. rozstrzygniêcia organów KPCh
stanowi³y zawsze podstawê, wskazówkê i punkt odniesienia wszelkich
poczynañ w sferze praw i w sferze ich stosowania. Widaæ to wyra�nie,
gdy zestawimy teksty dokumentów politycznych z projektami, a nastêp-
nie przyjêtymi ju¿ przepisami prawa.

40 Por. F.H. F o s t e r, Codification in Post Mao China, Cambridge Uniwersity Press
1992; Foundations and Limits of State Power in China, red. S.R. Schram, London 1987.
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2.5. Je�li chodzi o sytuacjê notariuszy, to ma na ni¹ wp³yw m. in.
wykszta³cona na prze³omie XX i XXI wieku teoria �Trzech Reprezen-
tacji�, nazywana te¿ �krystalizacj¹ zbiorowej m¹dro�ci partii�, propago-
wana przez Jijang Zemina � do listopada 2002 r przewodnicz¹cego KPCh.
Dopuszcza ona cz³onkostwo w partii tak¿e osób nie bêd¹cych robotni-
kami, ch³opami czy wojskowymi. Partia przestaje byæ awangard¹ jedynie
klasy robotniczej, reprezentuj¹cej ca³y naród, a otwiera siê na biznesme-
nów, intelektualistów i ludzi wolnych zawodów, uznawanych dot¹d za
elementy politycznie niepewne i �grupy eksploatatorskie�.

Wa¿ny ma byæ �stan �wiadomo�ci politycznej i stan ducha�, a nie
pochodzenie czy majêtno�æ. W tej ostatniej kwestii liczy siê sposób zdobycia
maj¹tku i jego wykorzystywania �dla dobra socjalizmu�41. Nowa koncep-
cja daje szanse szerokiego cz³onkostwa w KPCh notariuszy jako kategorii
spo³ecznej, tak¿e tych, którzy dzia³aæ bêd¹ w zreformowanych biurach
notarialnych. Wzmocni to ich pozycjê spo³eczn¹ i byæ mo¿e uchroni przed
zarzutami �bur¿uazyjno�ci� i �paso¿ytnictwa�. Dodajmy, ¿e na odbywa-
j¹cym siê w listopadzie 2002 r. XVI Zje�dzie KPCh potwierdzono zamiar
umacniania reform rynkowych i reform instytucjonalnych, zapocz¹tko-
wanych uchwa³ami dwóch poprzednich Zjazdów, w tym tak¿e wzmac-
niania prawa i instrumentów prawnych �socjalizmu z chiñskimi cecha-
mi�.

III. Ewolucja podstaw prawnych dzia³alno�ci notariatu chiñ-
skiego w II po³. XX wieku

3.1. Pierwszy akt prawny dotycz¹cy notariatu, wydany przez Tym-
czasowe Rozporz¹dzenie Rz¹du Chiñskiego42 w 1951 r., postanawia³, ¿e
sprawami notarialnymi zajmowaæ siê bêd¹ terenowe s¹dy ludowe na poziome
powiatów i miast. Formalnie zatem mo¿na by mówiæ, ¿e wydanie tego
aktu otwiera okres funkcjonowania notariatu Chin Ludowych. W niektó-
rych dokumentach wskazuje siê jednak rok 1949 jako pocz¹tkuj¹cy istnienie
notariatu w ChRL.

41 Por. P. G i l l e r t, Kapitali�ci � tak, demokracja � nie, Rzeczpospolita z dnia 9-
11.11.2002 r.

42 Bêdê u¿ywa³ tego okre�lenia w odniesieniu do Rady Pañstwowej ChRL.
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Nied³ugo potem, bo w 1954 r., s³u¿by notarialne w³adz terenowych
poddano bezpo�redniej kontroli pañstwowych organów nadzoru praw-
nego � tj. prokuratur.

W 1956 r. rz¹d ChRL postanowi³ powo³aæ biura notarialne w miastach
powy¿ej 300 tysiêcy mieszkañców. W mniejszych miejscowo�ciach
czynno�ci notarialne by³y nadal wykonywane przez s¹dy ludowe. W ich
ramach dzia³a³y Biura potwierdzeñ autentyczno�ci dokumentów.

W okresie rewolucji kulturalnej dzia³alno�æ biur notarialnych (a szerzej
czynno�ci notarialne) zamar³a. Jedynie w kilku miastach s¹dy ludowe
zachowa³y ich komórki, maj¹ce wykonywaæ tego typu czynno�ci dla
cudzoziemców. A to z racji skutków, jakie wywo³ywaæ mog³y chiñskie
akty notarialne w obrocie miêdzynarodowym.

Po oficjalnym zakoñczeniu rewolucji kulturalnej (co wi¹¿e siê m. in.
z uchwaleniem Konstytucji z 1978 r.), z pocz¹tkiem lat osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku zaczê³y pojawiaæ siê warunki formalne i faktyczne do
wzmacniania notariatu jako elementu systemu ochrony prawnej w Chi-
nach. W dokumentach oficjalnych (np. w aktach rz¹dowych) wskazuje
siê na rok 1979 jako rok �ustanowienia nowego ustroju notarialnego ChRL�.
Fakt, i¿ na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX wieku
wyeksponowano w dokumentach politycznych, a potem uregulowano
prawnie, zadania notariatu �wiadczy o rzeczywi�cie du¿ej roli, jak¹ w³adze
chiñskie przywi¹zuj¹ do tych zadañ. Przypomnijmy, ¿e regulacje prawne
podobne w swych za³o¿eniach do przepisów prawa zachodniego zaczê³y
siê pojawiaæ w Chinach dopiero w ramach reform Deng Xiaopinga, np.
pierwszy kodeks karny ChRL powsta³ w 1979 r., a pierwszy kodeks
cywilny w 1986 r.

3.2. Kolejne Rozporz¹dzenie Tymczasowe Rz¹du ChRL � tym razem
z 1982 r.43 � przyzna³o �znaczenie prawne� aktom notarialnym. Ustala³o
te¿ zasady dzia³añ notarialnych, zadania (ogólne) i czynno�ci (konkretne)
notariatu (biur notarialnych), a tak¿e podstawowe elementy procedur
notarialnych. Rozporz¹dzeniu, o którym mowa, towarzyszy³y zarz¹dzenia
Ministra Sprawiedliwo�ci ustalaj¹ce �pilota¿owe procedury� czynno�ci

43 Rozporz¹dzenie Tymczasowe Chiñskiej Republiki Ludowej z 13 kwietnia 1982 r.
o notariacie (Interim Regulations of the Peoples Republic of China Concerning Notari-
zation) � dalej jako Rozporz¹dzenie Tymczasowe RT z 1982 roku lub RT.
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notarialnych, prowadzenia archiwów aktów notarialnych i rozliczania siê
biur notarialnych jako urzêdów pañstwowych. W swych postanowie-
niach wstêpnych (art. 1) Rozporz¹dzenie Tymczasowe z 1982 r. wska-
zuje na cel wydania, którym ma byæ �doskonalenie pañstwowego sys-
temu notarialnego�, tak by przyczynia³ siê do utrwalenia socjalistycznego
systemu prawnego (to uphold the socialist legal system)44, zapobiegania
konfliktom oraz zmniejszania liczby procesów s¹dowych i dalszych po-
stêpowañ prawnych (lawsuits cases).

3.3. Z pewnymi niewielkimi zmianami, wywo³ywanymi pojawieniem
siê nowych aktów prawnych w ostatniej dekadzie XX w., Rozporz¹dzenie
Tymczasowe z 1982 r. zachowuje nadal swoj¹ moc, bêd¹c formalnie aktem
najwy¿szej rangi, reguluj¹cym funkcjonowanie s³u¿b notarialnych w ChRL.
Towarzyszy mu obecnie szereg aktów o charakterze wykonawczym i do-
pe³niaj¹cym45, wydawanych na poziomie Ministerstwa Sprawiedliwo�ci46,
a dotycz¹cych rejestracji notariuszy47, roli aktów notarialnych w obrocie
nieruchomo�ciami48, mocy aktów notarialnych49 i ich skutków w postê-
powaniach egzekucyjnych, zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek50 i przecho-
wywania dowodów przez biura notarialne w przypadkach przemieszcza-
nia siê rodzin na terenie kraju51.

44 W wersji francuskojêzycznej u¿yto wyra¿enia preservé la legislation socialiste co
ma nieco inne znaczenie (prawodawstwo, ew. prawo w znaczeniu formalnym � socjali-
styczne) ni¿ angielskie legal system.

45 W ka¿dym przypadku ustalania hierarchii �róde³ prawa w Chinach nale¿y pamiêtaæ
o ró¿nicach kulturowych i doktrynalnych, jakie wystêpuj¹ miêdzy systemem tego pañstwa
a standardami europejskimi.

46 Okre�lenie �na poziomie ministerstwa� mo¿e raziæ prawnika polskiego. U¿ywam
go z uwagi na skomplikowany i zdecydowanie odmienny od naszego system wydawania
i og³aszania aktów prawnych (aktów urzêdniczych) w Chinach.

47 Zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 2 czerwca 1995 r. w sprawie procedury
rejestracji notariuszy Chiñskiej Republiki Ludowej.

48 Dekret Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 31 sierpnia 1991 r. w sprawie wzmocnienia
roli aktów notarialnych w procedurach rejestracji umów dotycz¹cych nieruchomo�ci.

49 Nota Ministra Sprawiedliwo�ci z dnia 2 czerwca 1994 r. w sprawie chiñskiego sys-
temu notarialnego i mocy wykonawczej aktów notarialnych.

50 Okólnik Ministerstwa Sprawiedliwo�ci i Chiñskiego Banku Budownictwa z dnia 26
stycznia 1996 r. w sprawie notarialnego potwierdzania kredytów i po¿yczek bankowych.

51 Dekret Rz¹dowy Nr 305 w sprawie przechowywania przez Biura Notarialne dowo-
dów w przypadku przemieszczania siê rodzin.
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Po roku 1990 ukaza³o siê szereg aktów prawnych precyzuj¹cych
i rozszerzaj¹cych dzia³ania notarialne realizowane w biurach, nie zmienia-
j¹cych jednak ich urzêdniczego charakteru.

W lipcu 2000 r. rz¹d ChRL przyj¹³ dokument o bardzo istotnym zna-
czeniu dla notariatu chiñskiego i jego przysz³o�ci � mianowicie �Rozwi¹-
zania zmierzaj¹ce do pog³êbienia reformy notariatu�, a �ci�lej � reformy
pracy notariatu52.

Powstaje problem z zakwalifikowaniem tego aktu w systemie �róde³
prawa chiñskiego. Przypomnijmy, ¿e poza konstytucj¹ i ratyfikowanymi
umowami miêdzynarodowymi sk³adaj¹ siê nañ akty uchwalane na szcze-
blu centralnym, tj. ustawy zasadnicze uchwalane przez Ogólnochiñskie
Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), ustawy uchwalane przez
Sta³y Komitet Ogólnochiñskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych
(SK OZPL), rozporz¹dzenia, zarz¹dzenia i decyzje rz¹du (Rady Pañstwo-
wej), rozporz¹dzenia i zarz¹dzenia ministrów cz³onków rz¹du oraz mi-
nistrów Przewodnicz¹cych Komitetów (Komisji) Pañstwowych, akty
uchwalane na poziomie lokalnym, tj. rozporz¹dzenia lokalne bêd¹ce form¹
prawa miejscowego, uchwalane przez Terenowe Zgromadzenia Przed-
stawicieli Ludowych (TZPL). Prawo do ich podejmowania maj¹ TZPL
prowincji, regionów autonomicznych i wielkich miast: Pekinu, Szanghaju
i Tianjinu. Wchodz¹ one w ¿ycie po uzyskaniu aprobaty i zarejestrowaniu.
W systemie �róde³ prawa wa¿ne miejsce zajmuj¹ akty wydawane przez
w³adze specjalnych regionów ekonomicznych i wolnych miast. Zazwy-
czaj rozporz¹dzenia wydawane przez te w³adze maj¹ charakter aktów
szczegó³owych, u³atwiaj¹cych (zw³aszcza obcokrajowcom podejmuj¹-
cym dzia³alno�æ w tych strefach) zapoznanie siê z ustalonymi obowi¹z-
kami, a tak¿e � co nie mniej wa¿ne w Chinach � intencjami w³adz. W
wielu przypadkach te szczegó³owe akty staj¹ siê wzorem dla pó�niejszych
ogólnopañstwowych regulacji kwestii dot¹d nie normowanych prawem
pañstwowym.

W tym stanie rzeczy, z formalnego punktu widzenia, Rozwi¹zania
Rz¹dowe z 2000 r. nie s¹ konstytucyjnym �ród³em prawa. Maj¹ jednak

52 Uchwalone w dniu 31 lipca 2000 r. dalej jako Rozwi¹zania Rz¹dowe z 2000 r. lub
Rozwi¹zania Rz¹dowe.
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szczególne znaczenie przez fakt, ¿e stanowi¹ rozwiniêcie postanowieñ
XIV i XV Zjazdu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) � w szczególno�ci
3 Sesji Plenarnej XIV Zjazdu i 4 Sesji Plenarnej XV Zjazdu, co starannie
wyeksponowano w ich preambule.

IV. Chiñskie biura notarialne i ich notariusze
4.1. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Tymczasowym z 1982 r., w Chinach

istnieje system notariatu, którego sk³adnikami s¹ pañstwowe biura no-
tarialne (art. 3). Przypisano im rolê kszta³tuj¹c¹ postawy legalizmu wobec
socjalistycznego systemu prawa i umacniaj¹c¹ to prawo (art. 3 in fine)
(educate citizents in abiding by the law and upholding the socialist legal
system). W stosunku do klasycznego konfucjañskiego widzenia lojalno�ci
mamy tu ró¿nicê zasadnicz¹. Notariat (biura notarialne) ma wyra¿aæ
lojalno�æ (w postaci legalizmu) wobec systemu prawa (socjalistycznego),
a nie wobec w³adzy (rozstrzygniêæ organów w³adzy). Pewne w¹tpliwo�ci
rodzi co prawda wyra¿enie �system prawa�, które w kulturze europejskiej
zast¹piono by pewnie wyra¿eniem �prawo�, tym niemniej ró¿nica jest
radykalna w stosunku do klasycznego widzenia powinno�ci obywatelskiej
i urzêdniczej.

Przewarto�ciowanie, o którym mowa, a któremu dano wyraz w Roz-
porz¹dzeniu Tymczasowym z 1982 r., mo¿e mieæ g³êbszy jeszcze sens.
Mianowicie �u Chiñczyków cnota lojalno�ci jest podporz¹dkowana cno-
cie sprawiedliwo�ci� (i)53. Postawa legalizmu wobec prawa mo¿e ozna-
czaæ, ¿e punktem odniesienia w ocenie tego, co sprawiedliwe i niespra-
wiedliwe stan¹ siê normy prawne. Jak by nie by³o, przed notariatem
chiñskim (biurami notarialnymi) postawiono zadanie umacniania prawa,
a wiêc w kontek�cie tego, co powiedziano wy¿ej, transformacji �wia-
domo�ci i tradycji. Dodajmy, ¿e niekiedy podkre�la siê (chyba raczej
g³ównie dla celów propagandowych, choæ z pewnymi racjonalnymi prze-
s³ankami), i¿ rozwój i ujednolicanie chiñskiego prawa o notariacie, a tak¿e
wdra¿anie nowych zasad funkcjonowania biur notarialnych, wspólnych
dla ca³ego kraju, przyczyniæ siê ma m.in. do realizacji koncepcji �jeden

53 F. F u k u j a m a, Zaufanie. Kapita³ spo³eczny a droga do dobrobytu, Warszawa
1997, s. 207.
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kraj (pañstwo) � dwa systemy�, zmierzaj¹cej do inkorporacji w obieg
prawnopolityczny Chiñskiej Republiki Ludowej, Hong Kongu54, Macao
i wymienianego razem z nimi Tajwanu55.

4.2. Zgodnie z art. 5 RT z 1982 r., Chiñskie56 Biura Notarialne  tworzy
siê w miastach, w których w³adze podporz¹dkowane s¹ bezpo�rednio
w³adzom centralnym (municipalities directly under the central govern-
ment) oraz w innych du¿ych miastach i dyskryktach (powiatach). Biura
notarialne mog¹ byæ tak¿e powo³ane w dzielnicach miast za zgod¹ w³adz
s¹dowych, odpowiednio (w zale¿no�ci od charakteru administracyjnego
miasta) prowincji (regionu autonomicznego) i miasta podleg³ego wprost
w³adzy centralnej.

54 Na temat warunków w³¹czenia Hong Kongu do ChRL � Hong � Kong: The Facts;
The Sino � British Joint Declaration, Hong � Kong Government Information Services
Publication, March 1993. J. Y. S. Cheng, The Post � 1997 Government in Hong � Kong:
Toward a Stronger Legislature, Asian Survey. Vol. XXIX s. 731 I nast. Zwróæmy uwagê,
¿e w uk³adzie o przekazaniu Hongkogu ChRL z dnia 19 XII 1984 r. Pekin gwarantowa³
utrzymanie przez 50 lat statusu autonomicznego i gospodarki rynkowej; patrz Joint Dec-
laration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the People�s Republic of China on the Question of Hong Kong,
A Hong Kong Government Publications 1993, Appendix Constitutional Documents; patrz
te¿ A. K o w a l s k a, Chiñsko-brytyjski spór o Hongkong. Od Kolonii do specjalnego
rejonu administracyjnego, Przegl¹d Politologiczny 2000, nr 1-2, s. 29-47. Niejasna jest
natomiast sytuacja prawodawcza w innych ni¿ prawa obywatelskie, gospodarka i finanse
sprawach. Wobec faktu, ¿e mog¹ byæ wprowadzone w Hongkongu ogólnochiñskie normy
dotycz¹ce notariatu, a zarazem Hongkong zachowa³ prawo do negocjowania umów miê-
dzynarodowych, powstaje pytanie, na ile notariat Hongkongu, dzia³aj¹cy wedle praw ChRL,
(o ile powstanie, co bior¹c pod uwagê brytyjsk¹ tradycjê funkcji notariatu po³¹czon¹
z normodawstwem Hongkongu nie jest pewne) móg³by byæ odrêbnie reprezentowany
w UINL.

55 Koncepcja polityczna rozwi¹zania problemu Tajwanu traktowanego przez w³adze
ChRL jako �terytorium oderwane� wyra�nie zmieni³a siê wraz z przeobra¿eniami polityki
Chin Ludowych. Jaka by nie by³a w przysz³o�ci metoda �reunifikacji Chin�, Tajwan za-
chowa co najmniej przywileje gwarantowane (deklarowane) w strategii og³oszonej w 1980 r.
W jednym z punktów tego programu stwierdzono, ¿e �po zjednoczeniu kraju Tajwan bêdzie
jako specjalny region administracyjny korzysta³ z daleko posuniêtej autonomii (...). Status
prawny w³asno�ci prywatnej, budynków, gruntów, przedsiêbiorstw i zagranicznych inwe-
stycji pozostanie niezmieniony�; patrz K. D a r e w i c z, Hongkong � historia niezwyk³a,
Warszawa 1997, s. 54.

56 W tym miejscu jest to nie tylko przymiotnik lokalizuj¹cy, ale tak¿e okre�lenie
jako�ci i charakteru, na co zwracaj¹ uwagê dokumenty rz¹dowe i korporacyjne. Notariat
w Chinach ma mieæ w³asny �chiñski� charakter, cokolwiek mia³oby to oznaczaæ.
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Z tre�ci przywo³ywanych wy¿ej art. 1 i art. 3 RT z 1982 r. wy³ania
siê typowe � jak siê wydaje dla chiñskiego my�lenia o instytucjach ¿ycia
publicznego � widzenie w pierwszym rzêdzie celu ideologicznego, jakiemu
maj¹ s³u¿yæ poszczególne rozwi¹zania prawne (w tym przypadku wzmac-
nianie socjalistycznej praworz¹dno�ci), a zaraz potem struktury organi-
zacyjnej (systemu) realizacji celu. W tej optyce na pierwszy plan wybija
siê notariat jako system i instrument zarazem, w którym dzia³aj¹ biura
notarialne jako sk³adniki (komórki) organizacyjne. Warto zwróciæ uwagê
na fakt, ¿e RT z 1982 r. przypisuje zadania biurom notarialnym (notary
office), a nie notariuszom. Odnosz¹cy siê do tych kwestii rozdzia³ II
zatytu³owany jest �Zakres spraw (czynno�ci zawodowych) Biur Nota-
rialnych� (Scope of Business of Notary Office). Antycypuj¹c nieco nasze
dalsze ustalenia, stwierd�my tylko, ¿e dopiero w Projekcie Ustawy o No-
tariacie Chiñskim z 2002 r., w którym ci¹gle jeszcze biuro notarialne jest
podmiotem (jednostk¹ organizacyjn¹) wykonuj¹cym zadania notarialne
(art. 3), pojawiaj¹ siê jako podmioty uprawnione i zobowi¹zane do
dokonywania pewnych czynno�ci � notariusze i notariat (jako swoista
kategoria zbiorcza). Przy takim stosunku do biur notarialnych i notariuszy
trudno liczyæ na rozbudowane odrêbne instytucje chroni¹ce notariuszy
i ich stan zawodowy. W �wietle RT z 1982 r. s¹ oni, mimo wszelkich
specyfik, pracownikami pañstwowymi, co powoduje, ¿e jako urzêdnicy
ciesz¹ siê powa¿aniem ze strony otoczenia.

Z drugiej strony, brak wyra�nej odpowiedzialno�ci osobistej, cywilnej
i maj¹tkowej notariuszy chiñskich (poza odpowiedzialno�ci¹ pracowni-
cz¹) stawia³ w kiepskiej sytuacji klientów notarialnych.

4.3. Sytuacja taka, trwaj¹ca formalnie 20 lat, a praktycznie o wiele
d³u¿ej, ci¹¿y³a coraz bardziej wszystkim stronom, tj. w³adzy pañstwowej,
notariuszom i klientom. Zw³aszcza w warunkach �reformy rynkowej
gospodarki socjalistycznej�. St¹d te¿ w przyjêtych przez rz¹d w lipcu
2000 r. �Rozwi¹zaniach rz¹dowych zmierzaj¹cych do pog³êbiania refor-
my pracy notariatu� za³o¿ono przekszta³canie biur notarialnych jako sk³ad-
ników jednolitego notariatu chiñskiego w instytucje o charakterze odpo-
wiadaj¹cym wymogom socjalistycznej gospodarki rynkowej (pkt I B,b).

Jakby nie by³o, w dyskutowanym w³a�nie projekcie ustawy o nota-
riacie Chiñskiej Republiki Ludowej z dnia 2 kwietnia 2002 r. konkretyzuje
siê wyra¿one w dokumentach ideologicznych i politycznych postulaty
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ujednolicenia i usamodzielnienia notariatu. W szczególno�ci okre�la siê
biura notarialne jako �instytucje prawne nie nastawione na zysk, o celach
publicznych, dzia³aj¹ce w imieniu pañstwa� (Rozdz. III art. 12).

4.4. Biura notarialne �starego stylu� maj¹ szczególn¹ specyfikê prawn¹
� nieporównywaln¹ z europejsk¹. To one jako jednostki organizacyjne
uznawane s¹ za �podmiot notarialny�, st¹d z wielu przepisów RT z 1982 r.
wy³ania siê postaæ notariusza chiñskiego � �pracownika biura notarial-
nego� albo �pracownika w biurze�.

Przyk³adem takiego traktowania biura notarialnego i notariusza jest art.
7 al. 1 RT z 1982 r., stwierdzaj¹cy, ¿e w biurach notarialnych tworzy
siê stanowiska notariuszy i zastêpców notariuszy. Gdy tego wymagaj¹
okoliczno�ci, tworzone s¹ tak¿e stanowiska dyrektorów i wicedyrekto-
rów (którymi mog¹ byæ tylko notariusze).

Efekty opisanego wy¿ej swoistego chiñskiego stosunku do notariuszy
i biur notarialnych s¹ zreszt¹ wielorakie. Na przyk³ad, akty notarialne
opatrywane s¹ najpierw pieczêci¹ biura notarialnego, a potem towarzy-
sz¹c¹ jej pieczêci¹ osoby sporz¹dzaj¹cej akt (notariusza, zastêpcy nota-
riusza). Jak to wynika z raportów wizytacji przeprowadzonych w Chi-
nach przez przedstawicieli UNIL57, na aktach notarialnych nie zawsze s¹
sk³adane podpisy notariuszy, co jest t³umaczone tradycj¹ chiñsk¹. T³u-
maczenie takie nie musi byæ traktowane jako wykrêt czy brak uzasad-
nienia. Korporatywizm chiñski, czerpi¹cy swe �ród³a z idea³ów konfu-
cjañskich i wielowiekowych tradycji, zdecydowanie os³abi³ (o ile by³a ona
kiedy� w Chinach silna) pozycjê jednostki. Grupa rodzinna, zespó³ pra-
cowniczy, kolektyw partyjny s¹ �zbiorowymi podmiotami my�li i dzia³añ�.
Odmienno�ci pogl¹dów i postaw, a nawet konflikty, jakie siê tworz¹
zazwyczaj w dzia³aniach grupowych, nie s¹ w Chinach eksponowane
(przynajmniej w sposób charakterystyczny dla kultury Zachodu). Nawyki
samodyscypliny, podporz¹dkowania siê woli starszych, cichego pos³u-
szeñstwa wobec zwierzchno�ci powoduj¹ stany �obszarów milcz¹cej
zgodno�ci� w zespo³ach pracowniczych, poddanych niekwestionowane-
mu przywództwu urzêdowo wyznaczonego prze³o¿onego. W ten sposób
zapewne dzia³aj¹ te¿ biura notarialne pod kierunkiem dyrektorów miano-

57 Patrz Jean-Pierre K r a n z, Rapport sur le Noriat Chinois � Commission de Co-
operation Notariale Internationale (C.C.N.I.) UINL, materia³y z misji inspekcyjnej UINL
w Chinach w 2002 r., niepublikowane, w zasobach tej organizacji w Rzymie.
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wanych przez w³adze administracyjne, st¹d akt notarialny jest w równej
mierze (je�li nie bardziej) �produktem� biura (jako zespo³u) ni¿ konkretnej
osoby, która go sporz¹dza³a. Czynno�æ sporz¹dzenia aktu jest zreszt¹
dzielona na ró¿ne fazy, tak koncepcyjne, jak i techniczne i protokolarne,
w których uczestniczy zazwyczaj kilku pracowników biura notarialnego.

4.5. Zgodnie z art. 4 RT z 1982 r., chiñskie biura notarialne dokonuj¹
potwierdzania58 umów, pe³nomocnictw i testamentów, wiêzi adopcyjnych,
stosunków rodzicielskich, statusu spo³ecznego, aktów urodzenia, sytuacji
rodzinnej, faktu pozostawania przy ¿yciu i faktu �mierci, w³asnorêczno�ci
podpisu i oryginalno�ci pieczêci na dokumentach, zgodno�ci dokumen-
tów (kopii, wypisów, wyci¹gów, fotokopii i t³umaczeñ) z orygina³em,
mocy wykonawczej (tytu³u wykonawczego) wzglêdem zobowi¹zañ
pieniê¿nych i wreszcie obowi¹zku wydania ruchomo�ci (przy braku w¹t-
pliwo�ci zobowi¹zania).

Na biura notarialne z³o¿ono te¿ obowi¹zki przechowywania dokumen-
tów (dowodów � preservation of evidence) i testamentów. Do biura
notarialnego nale¿y te¿ formu³owanie � na wniosek stawaj¹cych � tre�ci
aktów (dokumentów), które mog¹ byæ wymagane w obrocie miêdzyna-
rodowym w formie notarialnej. Zarówno tre�æ, jak i problematyka (przed-
miot) chiñskich aktów notarialnych s¹ wyra�nie odmienne od ³aciñskich.
Dobrym przyk³adem aktu notarialnego sporz¹dzanego w chiñskich biu-
rach notarialnych, nie maj¹cego swego odpowiednika w systemach
europejskich, jest dokument adopcyjny. Stwierdza siê w nim fakt powsta-
nia stosunku adopcyjnego z okre�leniem osób adoptuj¹cych (rodziców
adopcyjnych), osoby adoptowanej (dziecka), ze wskazaniem daty uro-
dzenia i imienia (nota bene s¹ to czasem jedyne urzêdowo potwierdzone
dane osobowe dziecka). Dokument taki opatrzony jest zdjêciem dziecka
adoptowanego, co ma umo¿liwiæ np. jego wyjazd za granicê.

4.6. Zgodnie z art. 7 RT z 1982 r., notariusze i ich zastêpcy, a tak¿e
dyrektorzy i zastêpcy dyrektorów biur notarialnych s¹ mianowani i od-
wo³ywani przez ludowe zarz¹dy miast podleg³ych bezpo�rednio w³adzy
centralnej, zarz¹dy powiatów i innych szczebli w³adzy lokalnej. Podstawê

58 Autor celowo unika wt³aczania zakresu czynno�ci wykonywanych przez chiñskie
biura notarialne w strukturê pojêciow¹ ustalon¹ w polskim prawie notarialnym celem
pozostawienia lu�nych granic znaczeniowych poszczególnych czynno�ci, które na gruncie
prawa chiñskiego maj¹ odmienn¹ tradycjê i znaczenie.
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proceduraln¹ stanowi¹ tu przepisy kadrowe, wspólne dla pracowników
(urzêdników) publicznych (art. 7 al. 3). Co do wymogów �jako�cio-
wych�, to okre�lono je w samym Rozporz¹dzeniu Tymczasowym z 1982 r.
I tak, w szczególny � dla nas nieco zaskakuj¹cy � sposób ustalono w
przepisach tego aktu wymogi uzyskania nominacji notarialnej. Na wszyst-
kie stanowiska wydzielane w biurach notarialnych, o których by³a mowa,
mo¿e byæ mianowany obywatel posiadaj¹cy bierne lub czynne prawo
wyborcze (art. 8 TR). Za tym szerokim okre�leniem, zwykle wi¹zanym
z obywatelskimi prawami publicznymi, kryje siê ograniczenie dostêpno�ci
do stanowisk w biurach notarialnych dla obywateli ChRL, których postawa
polityczna budzi w¹tpliwo�ci w³adz. Jak wiadomo, jedn¹ z podstawo-
wych sankcji dyscyplinarnych i karnych dla osób niepewnych politycznie
jest w ChRL pozbawienie praw wyborczych.

Przywo³ywany wy¿ej wymóg art. 8 TR czyni te¿ aluzjê do pe³nej
zdolno�ci do czynno�ci prawnych, w tym publicznoprawnych, która
w pe³ni powinna przys³ugiwaæ notariuszowi.

4.7. Poza wspomnianymi atrybutami politycznymi i prawnymi, kan-
dydat na notariusza musi spe³niaæ co najmniej jeden z wymogów przy-
gotowania zawodowego, do których zaliczono, zgodnie z postanowie-
niami art. 8 RT z 1982 r.:

a) posiadanie dyplomu ukoñczenia studiów prawniczych (a �ci�lej �
studiów na wydziale prawa, co nie jest znaczeniowo to¿same),

b) odbycie sta¿u kwalifikowanego (to jedno z okre�leñ kwalifikacyj-
nych urzêdnika chiñskiego) potwierdzone dyplomem,

c) uzyskanie stopnia sta¿ysty kwalifikowanego i wykonywania co
najmniej przez jeden rok pracy (prawniczej, naukowej lub dydaktycznej)
w instytucjach (uczelniach) kszta³c¹cych w zakresie prawa,

d) wykonywanie w przesz³o�ci funkcji sêdziego w ludowych s¹dach
chiñskich lub funkcji prokuratora,

e) wykonywanie przez co najmniej dwa lata pracy badawczej (sic!)
w administracji.

Jak widaæ, w Rozporz¹dzeniu Tymczasowym z 1982 r. wskazano na
wymóg ukoñczenia studiów prawniczych, którego ekwiwalentem mo¿e
byæ posiadanie do�wiadczenia urzêdniczego potwierdzonego egzaminem
pañstwowym. Ta zamienno�æ � dla nas Europejczyków trudna do za-
akceptowania � ma co najmniej dwie przes³anki. Pierwsz¹ z nich jest
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tradycja konfucjañska eksponuj¹ca rangê urzêdnika, który doskonal¹c
swe umiejêtno�ci (i cechy charakteru) pod okiem zwierzchnika-mistrza
pomy�lnie przechodzi egzamin pañstwowy, uzyskuj¹c nie tylko potwier-
dzenie swych kwalifikacji, ale tak¿e nowy status w administracji (mie-
rzony przyznan¹ rang¹ urzêdnicz¹), i co siê z tym wi¹¿e � pozycjê spo³eczn¹.

Przes³anka druga, to stosunkowo niska ocena spo³eczna kwalifikacji
prawniczych zwi¹zana z nisk¹ rang¹ prawa na tle w³adzy, ceremonia³u,
tradycji, a nawet obyczaju, o czym by³a ju¿ mowa. W efekcie, osoba
znaj¹ca przepisy (normy prawa stanowionego) nie by³a nieodzowna dla
ustalania i rozstrzygania co obowi¹zuje, a co nie obowi¹zuje, jakie s¹
powinno�ci, itd. I wreszcie � co jest konsekwencj¹ obu wy¿ej wymie-
nionych przes³anek � liczba wykszta³conych (w europejskim rozumieniu)
prawników jest w Chinach bardzo niska. Na grubo ponad miliard dwie�cie
milionów Chiñczyków59 jest ich oko³o 170 tys., co jak ³atwo wyliczyæ
daje liczbê 7.059 osób przypadaj¹cych na jednego prawnika. Wed³ug
danych w publikacjach chiñskich z roku 200260 aktualnie jest w ChRL
12 tys. notariuszy oraz ponad 6.000 pracowników pomocniczych, na-
tomiast z raportu UINL wynika, ¿e w koñcu 2001 r. dzia³a³y w ChRL
3.194 biura notarialne podzielone na 32 prowincje61, 333 prefektury i 2.861
dystryktów. Mia³y one zatrudniaæ ponad 20.000 pracowników, z czego
12.956 mia³o rangê notariusza62.

Je¿eli przyj¹æ wiarygodno�æ tych liczb, to na jednego notariusza
przypada w Chinach Ludowych niemal 1 mln osób.

V. Sytuacja notariuszy w projekcie ustawy z 2002 r.
5.1. Projekt Ustawy o Notariacie Chiñskim z 2002 roku (UNCh) oparto

na odmiennej od przyjêtej w TR z 1982 r. koncepcji statusu notariuszy
chiñskich.

59 Wed³ug danych na po³owê roku 2000 Chiny liczy³y 1.275.133.000 mieszkañców,
Hong-Kong 6.797.000, a Makao 438.000.

60 Beijing Notary Public Office �About Notary Organs and Notary Personnel�, http:/
/www.bnpo.org.ch.

61 Patrz przypis 21. Rozbie¿no�ci w opisie ilo�ciowym struktury organizacyjnej w³adz
i administracji ChRL s¹ w literaturze stosunkowo czêste.

62 Patrz M. C o r d i e r, Le Notariat Chinois en 2002, materia³y z misji inspekcyjnej
UINL w Chinach w 2002 r., niepublikowane, w zasobach UINL w Rzymie, s. 5.
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Po pierwsze, przepisy ich dotycz¹ce wy³¹czono do oddzielnego roz-
dzia³u zatytu³owanego �Notariusze� (R.II), nastêpuj¹cego zaraz po �Za-
sadach podstawowych� (R.I.). Dopiero po nim � w rozdziale III � ujêto
przepisy odnosz¹ce siê do �Biur notarialnych�63.

Po drugie, w art. 7 UNCh sformu³owano quasi- definicjê notariusza
(profesji notarialnej), która ³¹cznie z postanowieniami art. 4 �Zasad
podstawowych�, ustalaj¹cymi ochronê prawn¹ notariusza, kreuje niew¹t-
pliwie znacz¹co jego status zawodowopubliczny, wyra�nie wzmocniony
na tle przepisów sprzed dwudziestu lat.

Po trzecie wreszcie, przepisy UNCh z 2002 r. wskazuj¹ nie tylko kto
mo¿e zostaæ notariuszem, ale tak¿e kto nim byæ nie mo¿e, precyzuj¹c
dot¹d niejasne ustalenia TR z 1982 r. To ostatnie mog³oby byæ ewentualnie
wykorzystywane jako argument skargi w przypadku braku oczekiwanej
nominacji, pod warunkiem, ¿e zostan¹ wskazane wyra�nie �rodki wzru-
szania decyzji ministerialnych.

Okre�laj¹c notariuszy (w t³umaczeniu francuskim jako kategoriê poprzez
u¿ycie liczby mnogiej), stwierdzono, ¿e s¹ to �prawnicy (osoby repre-
zentuj¹ce prawo64) wykonuj¹cy swe funkcje w biurach notarialnych�.

Jak widaæ, w UNCh z 2002 r. mamy zdecydowane odwrócenie relacji
notariusz � biuro notarialne w porównaniu z przepisami TR z 1982 r.65

W nowych przepisach biuro notarialne jest jedynie (albo przede wszyst-
kim) jednostk¹ organizuj¹c¹ pracê notariuszy. Oczywi�cie biuro notarialne
jako okre�lenie podmiotowe nadal jest w ChRL bardzo eksponowane,
a nawet priorytetowe. Wystarczy zestawiæ zakres i typ ochrony notariu-
sza, o której mówili�my wy¿ej, z sytuacj¹ biur notarialnych, które zgodnie
z art. 4 al. 1 s¹ chronione przez pañstwo, co w Chinach ma rangê bodaj
najwy¿sz¹.

5.2. Tak wiêc notariusze chiñscy, osoby reprezentuj¹ce prawo i chro-
nione przez prawo, posiadaj¹c uprawnienia zawodowe s¹ � jak to stwier-

63 Projekt Ustawy o Notariacie Chiñskim z 2002 r. (UNCh).
64 Autor korzysta³ z francuskojêzycznego t³umaczenia UNCh, w którym u¿yto wy-

ra¿enia l�homme de droit niew¹tpliwie w innym (szerszym) znaczeniu ni¿ wyra¿enie
juriste. Nie ma jednak pewno�ci co do prawid³owo�ci t³umaczenia na jêzyk francuski
i angielski ideogramu oznaczaj¹cego chiñskiego notariusza wobec braku w jêzyku chiñskim
rozró¿niania liczby pojedynczej i mnogiej.

65 W TR z 1982 r. przyjêto nastêpuj¹ce kolejno�ci rozdzia³ów: I. Zasady ogólne, II.
Dzia³alno�æ biur notarialnych, III. Organizacja biur notarialnych i kierowanie nimi.
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dza art. 7 UNCh � zatrudniani stosownie do swego statusu66, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami (regulacjami pañstwowymi). Mamy tu
wyra�ne odes³anie do pozaustawowych regulacji, które ju¿ istniej¹ (czêsto
jako wskazówki ministerialne) lub w przysz³o�ci bêd¹ ustanawiane. UNCh
nie ogranicza przy tym w ¿aden sposób tre�ci owych przysz³ych regulacji,
co jest zgodne z filozofi¹ chiñskiego prawa urzêdniczego i pierwszeñstwa
polityki przed prawem.

5.3. UNCh ustala natomiast � i to do�æ precyzyjnie, jak na zwyczaje
chiñskie � warunki, jakie musi spe³niaæ osoba pragn¹ca zostaæ notariu-
szem.

1. Najpierw musi ona byæ obywatelem Chiñskiej Republiki Ludowej
(art. 8 pkt 1). Jak widaæ, zrezygnowano z obowi¹zuj¹cego obecnie (pod
rz¹dami TR z 1982 r.) wymogu posiadania praw wyborczych. Dodano
jednak, ¿e kandydat na notariusza musi mieæ ukoñczone 25 lat i nie
przekroczone 65 lat ¿ycia. Pierwsza granica wiekowa komponuje siê
z warunkami uzyskania wszystkich praw wyborczych, druga ustala nie
tylko kryterium dopuszczenia do zawodu notariusza, ale tak¿e wskazuje
sugerowany moment przej�cia �w stan spoczynku�, czy jak kto woli
�zwolnienia ze s³u¿by�67.

2. Po wtóre, UNCh wymaga, aby przysz³y notariusz przestrzega³
Konstytucji i ustaw (prawa), a tak¿e dobrze prowadzi³ siê moralnie. Do
wymogów tych nawi¹zuj¹ przepisy ograniczaj¹ce dostêp do profesji
notarialnej osobom, które w przesz³o�ci narusza³y prawo, o czym mowa
poni¿ej. Co do konkretnych wymogów moralnych, to s¹ one trudne do
ustalenia. Z pewno�ci¹ nie daje siê ich w pe³ni zestawiæ z europejskimi
standardami etycznymi. Niew¹tpliwie w ChRL wymogi tego typu wi¹zane
s¹ z odpowiedni¹ �postaw¹ polityczn¹�. Wskazuj¹ na to zarówno po-
wszechnie znane ogólne regu³y ¿ycia publicznego w Chinach Ludowych,
jak i dokumenty odnosz¹ce siê do �rodowiska notarialnego. I tak, w �Roz-
wi¹zaniach Rz¹dowych z 2000 roku�, o których randze ju¿ wielokrotnie

66 Notariusze ChRL podlegaj¹ póki co urzêdniczej kategoryzacji.
67 Specyfika systemu emerytalnego w Chinach powstrzymuje autora przed u¿yciem

wyra¿enia przej�cie na emeryturê czy wiek emerytalny. Konfucjañskie traktowanie za-
k³adu pracy jako drugiej rodziny nakazuje opiekê nad pracownikiem do koñca ¿ycia, a
równocze�nie powinno�æ starego pracownika s³u¿enia rad¹, pomoc¹ i wsparciem swemu
zak³adowi pracy.
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mówili�my, stwierdza siê, ¿e notariusze jako prawnicy zawodowi (tu
raczej w znaczeniu wysoko kwalifikowani), zabezpieczaj¹cy wykonywa-
nie funkcji notariatu w pañstwie, powinni wykazywaæ siê cechami
podstawowymi dla okre�lonej dla nich roli publicznej. Jako takie wymienia
siê w pierwszej kolejno�ci dobr¹ (odpowiedni¹) �wiadomo�æ polityczn¹
i wysok¹ moralno�æ. Z kolei w art. 15 �Podstawowych norm deontologii
notarialnej�68 stwierdza siê, ¿e notariusze chiñscy powinni byæ osobami
wyró¿niaj¹cymi siê wysok¹ moralno�ci¹, prawo�ci¹ (uczciwo�ci¹) i za-
ufaniem, wykazuj¹c równocze�nie odpowiednio wysok¹ kulturê osobist¹
i prowadzenie siê, któremu nic nie mo¿na zarzuciæ (conduite irreprochable
� a wiêc w naszej terminologii �bez zarzutu�). Winna ich te¿ cechowaæ
skromno�æ i zrównowa¿enie. Wszystkie te cechy, a zw³aszcza dwie ostatnie,
daj¹ siê wywie�æ z konfucjañskiego wzorca osobowego i powinno�ci
urzêdniczych.

5.4. Walory notariusza, jako ��wiadomego politycznie obywatela ChRL�,
�godnego zaufania prawnika� i �dobrze prowadz¹cego siê Chiñczyka�
maj¹ byæ (i w praktyce s¹) weryfikowane przed nadaniem statusu (rangi)
notariusza, a potem systematycznie kontrolowane. I to wielotorowo zarówno
przez administracjê wymiaru sprawiedliwo�ci, w³adze lokalne, jak i sto-
warzyszenia notarialne (organy korporacyjne)69.

5.5. W programach edukacji profesjonalnej notariuszy chiñskich,
przygotowanych przez administracjê Ministerstwa Sprawiedliwo�ci,
wskazuje siê kierunki i metody kszta³towania cech osobowych, o których
mowa wy¿ej. Podstawow¹ jest i ma pozostaæ permanentna edukacja
ideologiczna i polityczna. W jej efekcie notariusze chiñscy winni uzyskaæ
(³¹cznie)70 wysok¹, a nawet bardzo wysok¹ (tres elevee) �wiadomo�æ
polityczn¹ i szlachetn¹ jako�æ (noble qualité), jak¹ winni sprawom pu-
blicznym. Mówi o tym �Program kszta³cenia i szkolenia zawodowego

68 Akt ten zosta³ uchwalony na trzecim posiedzeniu 3 Zgromadzenia Rady Stowarzy-
szenia Notariuszy Chiñskich.

69 Z dokumentów politycznych i relacji zdawanych przedstawicielom UINL wizytu-
j¹cym ChRL wynika, ¿e ka¿de biuro notarialne i dzia³aj¹cy w nich notariusze poddawani
s¹ co najmniej jednej kontroli rocznie.

70 Byæ mo¿e jest to b³¹d w t³umaczeniach teksów chiñskich, a mo¿e refleks chiñskiego
korporatyzmu.
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notariuszy chiñskich ustalony na lata 2002-200571�. Czytamy w nim, ¿e
najwa¿niejsz¹ w kszta³towaniu �korpusu notarialnego� jest edukacja ideolo-
giczna i polityczna. Zmierzaæ ona winna do �wpajania idea³ów i przekonañ
o konieczno�ci s³u¿enia ludowi (narodowi) dusz¹ i cia³em72 oraz do utrwa-
lania moralno�ci i dyscypliny zawodowej�. W roku 2001 og³oszono ogól-
nokrajowy konkurs na stanowiska notariuszy, otwarty, jak to stwierdzono
w �Rozwi¹zaniach Rz¹dowych z 2000 r.�, dla �osób kompetentnych, celem
stworzenia rezerwy kadrowej w zawodzie notariusza�.

Znamienna jest kolejno�æ celów stawianych edukacji notariuszy (jak
i wszystkich urzêdników, funkcjonariuszy publicznych itd.). W pierw-
szym rzêdzie wymienia siê �jako�æ� polityczn¹, nastêpnie ideologiczn¹,
a w koñcu zawodow¹. Powy¿sze stwierdzenia zdaj¹ siê nie wymagaæ
komentarza. Ich niew¹tpliwe, z naszego punktu widzenia, znaczenie
indoktrynuj¹ce winno byæ wszak¿e oceniane i kwalifikowane na tle chiñskiej
sytuacji politycznej, a przede wszystkim kulturowej, na co zwracam
nieustannie uwagê.

Kolejnym warunkiem stawianym kandydatom na notariuszy jest dobry
stan zdrowia (sic!) (art. 8 ust. 3 UNCh). Wnioski p³yn¹ce z tego wymogu
mog¹ byæ wielorakie. Odnosiæ siê one mog¹: a) do stopnia trudno�ci
czynno�ci zawodowych notariusza, b) wymaganej ci¹g³o�ci pracy w biurze
notarialnym i ewentualnie c) skutków medycznych (a mo¿e i estetycz-
nych), jakie wywo³ywaæ mo¿e kontakt z notariuszem nie maj¹cym
predyspozycji zdrowotnych73.

5.6. W UNCh rozbudowano przepisy odnosz¹ce siê do wymogów
zawodowych notariuszy chiñskich. I tak, kandydat na notariusza winien
wykazywaæ siê poziomem wykszta³cenia równorzêdnego z wykszta³ce-
niem wy¿szym �typu normalnego� i zdanym egzaminem pañstwowym,
dopuszczaj¹cym do zawodu prawniczego.

71 Mie�ci siê on w ramach Planu dziesi¹tego piêciolecia doskonalenia administracji
pañstwowej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo�ci.

72 To szokuj¹ce dla nas okre�lenie ma swoje uzasadnienie w tradycyjnych warto�ciach
chiñskich, gdzie w zasadzie nie istnia³y granice po�wiêceñ dla zwierzchno�ci, a w ich
wspó³czesnej odmianie dla socjalistycznej sprawy.

73 Warto te¿ zwróciæ uwagê na mieszcz¹ce siê w koncepcjach konfuncjañskich po-
³¹czenia dobra, w tym tak¿e cnoty, powinno�ci i piêkna.
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Alternatywnie przewidziano te¿ mo¿liwo�æ uzyskania rangi notariusza
przez osoby, które, maj¹c wy¿ej wymienione wykszta³cenie, mog¹ siê
wykazaæ: a) dziesiêcioletnim sta¿em pracy prawniczej (co zwalnia z
obowi¹zkowego egzaminu kwalifikacyjnego) lub te¿ b) posiadaj¹ wy¿szy
stopieñ zawodowy (klasê zawodowo wy¿sz¹) i zostali zakwalifikowani
po stosownym egzaminie przeprowadzonym przez rz¹dowy Departament
Wymiaru Sprawiedliwo�ci. Mo¿na te¿ zostaæ notariuszem w ChRL,
przechodz¹c pomy�lnie egzamin koñcz¹cy kurs przygotowawczy do wy-
konywania zawodu. Wszystkie warunki odno�nie do rodzajów wykszta³-
cenia, kursów przygotowawczych, sta¿ów i innych wymogów formal-
nych ustalane s¹ (maj¹ byæ) przez rz¹dow¹ administracjê wymiaru spra-
wiedliwo�ci.

Wreszcie UNCh z 2002 r. wprowadza warunek szczególny, nieobecny
zupe³nie w TR z 1982 r., a wi¹¿¹cy siê z przechodzeniem biur notarialnych
na now¹ formu³ê i dostosowaniem ich do warunków gospodarki ryn-
kowej. Oto, od kandydatów na notariusza (lub notariuszy przekszta³ca-
j¹cych swoje biuro w organizmy �nowego typu�) wymaga siê z³o¿enia
kaucji, której wysoko�æ ustala wspomniana wy¿ej administracja Minister-
stwa Sprawiedliwo�ci.

5.7. Co do okoliczno�ci uniemo¿liwiaj¹cych dostêp do zawodu (a raczej
stopnia urzêdniczego) notariusza, to s¹ nimi, zgodnie z art. 10 UNCh:

a) uznanie za winnego przestêpstwa karnego, z wy³¹czeniem prze-
stêpstw z winy nieumy�lnej, które nie polega³y na nadu¿yciach stanowisk
(funkcji),

b) skazanie na sankcje dyscyplinarne powoduj¹ce odwo³anie ze sta-
nowisk (funkcji) publicznych lub na cofniêcie �karty zawodowej� � karty
dostêpu do zawodu (carte d�acces a la profession).

5.8. W UNCh sformu³owano zbêdny w TR z 1982 r. (jak pamiêtamy
traktuj¹cy notariuszy jako pracowników biur) zakaz ³¹czenia zawodu (funk-
cji) notariusza z innymi zawodami (funkcjami-stanowiskami). Zakaz ten
nie obejmuje zajmowania stanowisk w zgromadzeniach ludowych (orga-
nach w³adzy lokalnej), organizacjach spo³ecznych i stowarzyszeniach ludu
pracuj¹cego miast i wsi. Zakazem ³¹czenia nie s¹ te¿ objête spo³eczne
(niezawodowe) funkcje w organach arbitra¿owych, a tak¿e dzia³alno�æ
w organizacjach edukacyjnych i instytucjach badawczych. W sposób
typowy dla ChRL, zdecydowanie bardziej konkretne informacje (a w prak-
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tyce, jak nale¿y mniemaæ, wi¹¿¹ce nakazy) zawieraj¹ �Rozwi¹zania Rz¹dowe
z 2000 r.� Zgodnie z ich postanowieniami, w ca³ym kraju ustanowiony
ma byæ jednolity system selekcji, którego punktami zasadniczymi uczy-
niono egzamin ministerialny i sta³¹ kontrolê. Wprowadzone ma byæ
powszechnie �specjalne zezwolenie na wykonywanie zawodu notariu-
sza�, wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwo�ci. Otrzymywaæ je
bêd¹ mog³y osoby zakwalifikowane do �stanu notarialnego� po przej�ciu
stosownych szkoleñ, sta¿u i egzaminów. W przysz³o�ci wykonywanie
zawodu notariusza w Chinach bez wa¿nego zezwolenia (karty notariusza)
nie bêdzie mo¿liwe. Karta notariusza ma byæ ekwiwalentem dokumentów
zawodowych funkcjonuj¹cych ju¿ od wielu lat w ChRL, np. w zawodach
technicznych. Ma ona postaæ ksi¹¿eczki legitymacyjnej, zawieraj¹cej
okre�lenie osoby notariusza i urzêdowe stwierdzenie (certyfikat) posia-
dania �statusu zawodowego notariusza� (Profession Certificate for Notary
of the People�s Republic of China).

Analiza powy¿szych postanowieñ prowadzi do dwóch wniosków. Po
pierwsze, zak³ada siê formalizacjê i standaryzacjê uprawnieñ do wyko-
nywania zawodu notariusza, sprowadzaj¹c go do wzorca �fachowca
pañstwowego�. Po wtóre, aktualnie mo¿liwo�ci zostania notariuszem s¹
ci¹gle jeszcze zró¿nicowane w zale¿no�ci od regionu kraju, a interpretacja
obowi¹zuj¹cych regu³ w tym zakresie dokonywana jest przez urzêduj¹-
cych pracowników Ministerstwa Sprawiedliwo�ci z du¿¹ dowolno�ci¹74

(celowo nie u¿ywam tu okre�lenia �swobody uznania administracyjnego�
wobec braku norm kompetencyjnych do rozstrzygania w tych sprawach
przez urzêdników).

VI. Biura notarialne nowego typu
6.1. Mimo wykazywanych zmian pozycji prawnej i zawodowej no-

tariuszy chiñskich w UNCh z 2002 r., osobny rozdzia³ po�wiêcono biurom
notarialnym, co zrozumia³e z uwagi na dotychczasow¹ tradycjê, jak i za-
miar przekszta³cania ich w organizmy nowego typu przepisami tej w³a�nie
projektowanej ustawy. Przypomnijmy, ¿e zgodnie z art. 12 UNCh cechami

74 Celowo nie u¿ywam tu okre�lenia �swobody uznania administracyjnego� wobec
braku norm kompetencyjnych do rozstrzygania w tych sprawach po stronie organów
administracyjnych.
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podstawowymi biur notarialnych s¹: a) osobowo�æ prawna, b) dzia³anie
w zakresie publicznym na rzecz pañstwa, c) odp³atno�æ za �wiadczone
us³ugi, jednak d) bez nastawienia na zysk. Dla powstania i istnienia biura
nowego typu konieczne jest ³¹czne spe³nienie szeregu warunków, o których
mowa w art. 15 UNCh. Podstawowymi s¹:

� zatrudnianie co najmniej dwóch notariuszy oraz
� posiadanie aktywów (z³o¿enie kaucji) w wysoko�ci nie mniejszej ni¿

300.000 huanów.
Poza tym biuro notarialne nowego typu musi mieæ swoj¹ wyró¿niaj¹c¹

nazwê75 i siedzibê jako osoba prawna.
Takie biuro notarialne mog¹76 za³o¿yæ notariusze spe³niaj¹cy wszystkie

formalne warunki, o których by³a mowa, maj¹cy co najmniej 3-letni sta¿
i wobec których nie wszczêto postêpowania dyscyplinarnego. Nie czekaj¹c
na wej�cie w ¿ycie zapowiadanych zmian77, w koñcu 2001 r. 838 biur no-
tarialnych (tj. 27% wszystkich istniej¹cych w ChRL)78 zosta³o przekszta³-
conych w �zak³ady u¿yteczno�ci publicznej�, tak jak je definiuje art. 12
projektu UNCh.

Nieco zaskakuj¹cym dla nas jest wymóg ustanowienia w biurze
notarialnym (dla biura notarialnego) statutu (art. 15 pkt 4). Staje siê to

75 Dla obja�nienia wagi nazwy w oznaczaniu statusu, a nawet formalnego bytu poszcze-
gólnych instytucji w Chinach znów konieczne jest odes³anie do filozofii i tradycji kon-
fucjañskiej. Jak wiadomo, Konfuncjusz koncentrowa³ swoje pogl¹dy polityczne wokó³
postulatu rektyfikacji praw: �Je�li nazwy nie s¹ poprawne ... obowi¹zki nie mog¹ byæ
nale¿ycie wype³niane, a lud nie bêdzie wiedzia³ jak ruszyæ rêk¹ i nog¹�. W³adca u�ci�la
nazwy, powo³uj¹c osoby i nadaj¹c im oficjalny status. Nazwy dotycz¹ przede wszystkim
spo³ecznych hierarchicznych ról. W³adca, nadaj¹c nazwê, mianuje kogo� ministrem.
Wówczas wszyscy powinni zastosowaæ siê do tego, u¿ywaj¹c nadanego tytu³u, który jed-
nocze�nie wskazuje sposób zachowania wobec osoby pe³ni¹cej tê funkcjê; C. H a n s e n,
Etyka chiñska epoki klasycznej, [w:] Przewodnik po etyce, Warszawa 2000, s. 102.

W tym kontek�cie nie do koñca jestem przekonany, czy narzucanie okre�lenia �no-
tariusz� z jego ³aciñsk¹ tradycj¹ dobrze oddaje sens ideogramu chiñskiego odnosz¹cego siê
do osoby, która wykonuje czynno�ci opisywane w RT z 1982 r. i w projekcie UNCh
z 2002 r.

76 Chiñskie biura notarialne powstaj¹ ju¿ na nowych warunkach.
77 W Rozwi¹zaniach Rz¹dowych z 2000 r. zak³ada siê, i¿ ustawa o notariacie wejdzie

w ¿ycie w 2002r.
78 Patrz Courrier du Centre Sino-Francais de Formation et d�Echanges Notariaux

et Juriadiques de Shanghai, Shanghai 2002, No 3.
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bardziej zrozumia³e, gdy u�wiadomimy sobie rozmiary chiñskich biur
notarialnych i zró¿nicowanie stanowisk pracowniczych, a tak¿e ilo�æ
wykonywanych czynno�ci (w chiñskich biurach notarialnych opracowy-
wane s¹ miliony aktów79).

 6.2. Mimo stosunkowo szerokiej regulacji i deklaracji politycznych
status prawny nowych biur notarialnych nie jest do koñca jasny. Formalna
ich definicja, zawarta w �Rozwi¹zaniach Rz¹dowych z 2000 r.� i w UNCh
z 2002 r., ³¹czy w sobie w sposób dla nas nie do pogodzenia elementy
podmiotu administracyjnego (zak³adu administracyjnego-zak³adu u¿ytecz-
no�ci publicznej), podmiotu prawa handlowego (spó³ki) i podmiotu go-
spodarczego sensu largo (przedsiêbiorcy � osoby wykonuj¹cej wolny
zawód). Powodem takiego pomieszania (czy raczej przemieszania)jest
pewnie fakt, i¿ prawo w ChRL nie zna pojêcia spó³ki (np. z o.o.) i pojêcia
wolnego zawodu. W prawie chiñskim uznaje siê natomiast istnienie profesji
handlowych� i zak³adów o celach niezarobkowych. W efekcie tego biura
notarialne nowego typu s¹ na p³aszczy�nie normatywnej swoistym kom-
promisem, zmierzaj¹cym do nadania istniej¹cym w prawie instytucjom
nowych cech, dostosowanych do gospodarki rynkowej. Dzia³aj¹ one
obok niezreformowanych biur notarialnych. Aktualnie istnieje zatem w
Chinach swoisty dualizm organizacyjnoprawny notariatu. Przy tym, a¿
do wej�cia w ¿ycie ustawy o notariacie chiñskim (UNCh) usamodziel-
nione biura notarialne dzia³aæ bêd¹ na zasadach eksperymentu. Jest to
do�æ powszechne w Chinach rozwi¹zanie, daj¹ce mo¿liwo�æ wycofania
siê przez w³adzê z reform, w przypadku uznania, ¿e przynosz¹ one inne
od spodziewanych rezultaty.

VII. Czynno�ci notarialne w biurach nowego typu
7.1. Projekt UNCh z 2002 r. rozszerza zakres czynno�ci notarialnych

w stosunku do przepisów z 1982 r. m. in. o:
a) potwierdzanie posiadanych uprawnieñ zawodowych i ukoñczonych

studiów (wykszta³cenia),
b) zdolno�ci kredytowych,
c) statusu spó³ki,

79 Wg cyt. raportu M. Cordiera w roku 2001 wydano w Chinach ponad 10 mln aktów.
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d) sporz¹dzanie protoko³ów z posiedzeñ zarz¹dów,
e) formu³owanie uchwa³ zgromadzeñ wspólników.
Wed³ug tego projektu, notariusz ma uczestniczyæ w przetargach,

w zgromadzeniach akcjonariuszy spó³ek, sporz¹dzaniu inwentaryzacji
maj¹tków, ekspertyzach wypadkowych, losowaniach loteryjnych, urzê-
dowym odbiorze i niszczeniu przedmiotów (art. 18).

Na chiñskie biura notarialne na³o¿ono tak¿e czynno�ci zwi¹zane z dzia-
³aniami upad³o�ciowymi, bli¿ej jednak nie wskazuj¹c ich charakteru.

Wymienili�my znaczn¹, ale tylko czê�æ, nowych czynno�ci notarial-
nych przewidzianych projektem UNCh. Wyra�nie rozszerzaj¹cy siê ob-
szar prawem wymaganej aktywno�ci notarialnej �wiadczy o rosn¹cym
znaczeniu podpisu notariusza (a raczej jego pieczêci) w ustalaniu auten-
tyczno�ci dokumentów oraz potwierdzaniu czynno�ci prawnych i zda-
rzeñ.

7.2. Zwróæmy uwagê, ¿e w porównaniu z RT z 1982 r. projekt UNCh
z 2002 r. prócz czynno�ci przypisanych urzêdowo i obligatoryjnie biurom
notarialnym ustala grupê czynno�ci (spraw), którymi mog¹ siê one
zajmowaæ (art. 19), a wiêc w naszym rozumieniu pozostawiaj¹c jakby
swobodê w ich podejmowaniu, cokolwiek mia³oby to oznaczaæ. Maj¹ do
nich nale¿eæ:

a) przyjmowanie w depozyt i na przechowanie dokumentów na ¿ycze-
nie stron,

b) rejestrowanie aktów prawnych w zakresie ustalonym przez prawo
lub w³adzê wykonawcz¹ (rz¹d centralny lub rz¹dy lokalne),

c) dokonywanie inwentaryzacji, ochrona maj¹tków spadkowych,
d) redagowanie i przechowywanie testamentów i innych dokumentów

o znaczeniu prawnym.
Nie znaj¹c uwarunkowañ i specyfiki testamentu chiñskiego, trudno

oceniæ, na ile przesuniêcie czynno�ci sporz¹dzania i przechowywania
testamentu do kategorii �nieobowi¹zkowych� ma znaczenie w obrocie
prawnym i w sytuacji notariusza.

7.3. Trudno nam sobie wyobraziæ skalê i rodzaje czynno�ci faktycz-
nych dokonywanych przez chiñskie biura notarialne. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e biura te zatrudniaj¹ prócz notariuszy (i ich zastêpców) tak¿e
liczn¹ rzeszê pracowników (urzêdników) nie uprawnionych do sporz¹-
dzania aktów notarialnych. Jednym z przyk³adów zorganizowania biura
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notarialnego mo¿e byæ Biuro Shanging � dzielnicy Shanghaju. Zosta³o ono
utworzone w 1983 r. i aktualnie zatrudnia 42 notariuszy o ró¿nym statusie,
przygotowuj¹cych ponad 25 tysiêcy aktów notarialnych rocznie. Dotycz¹
one g³ównie spraw z zakresu prawa cywilnego, finansowego, obrotu
nieruchomo�ciami, handlu i stosunków z zagranic¹ (w roku 1983 by³o
ich w tym biurze notarialnym 200). Po�ród 42 notariuszy Biura Shanging
14 posiada trwa³y status, 18 status tymczasowy, 8 spe³nia wymogi
uprawniaj¹ce do dokonywania czynno�ci notarialnych, nie maj¹c zade-
kretowanego statusu, a 2 jest notariuszami II klasy80.

Dzia³ania na rzecz wzmocnienia i ochrony statusu notariusza, w tym
tak¿e prowadz¹ce do ustalenia jasnych kryteriów ich powo³ywania i awan-
sów, s¹ g³ównym zadaniem Chiñskiego Stowarzyszenia Notariuszy (China
Notaries� Association), za³o¿onego w marcu 1990 r. Aktualnie zrzesza ono
3.100 notariuszy spo�ród 12.00081.

80 J.P. K r a n z, Rapport sur le Notariat Chinois, Commision de la Cooper,ation No-
tariale Internationale (C.C.N.I.) � UINL, op. cit., s. 3.

81 Beijing Notary Public Office, http://www.bnpo.gov.ch. mat. druk. w zasobach UINL
w Rzymie.


