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Notariat i rozwój gospodarczy Chin (cz. I)
Konferencja1 �Notariat a rozwój gospodarczy� (Szanghaj 15-18 stycz-

nia 2003 r.) zorganizowana zosta³a z inicjatywy Miêdzynarodowej Unii
Notariatu £aciñskiego po d³ugich przygotowaniach, w których uczest-
niczy³a specjalna grupa przedstawicieli UINL2. S³u¿yæ ona mia³a zapre-
zentowaniu z jednej strony istotnych kwestii organizacji, funkcjonowania
i szeroko rozumianej roli notariatu ³aciñskiego, z drugiej za� stanu aktu-
alnego notariatu chiñskiego oraz jego zdolno�ci do przyst¹pienia do Unii
i spe³niania wymogów tej organizacji.

Mimo ¿e formalnie ze strony chiñskiej organizatorem konferencji by³o
Stowarzyszenie Notariuszy Chiñskich3, w jej przygotowanie wyra�nie

1 Pos³ugiwaæ siê bêdê konsekwentnie okre�leniem konferencja, u¿ytym w dokumen-
tach Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego, natomiast w materia³ach chiñskich
u¿ywano wyra¿eñ seminarium i sympozjum. Jak siê wydaje, okre�lenie konferencja jest
wi¹zane w Chinach z pewnymi tylko typami zgromadzeñ lub te¿ nie ma znaczenia po-
dobnego do tego, jakie wystêpuje w jêzykach europejskich.

2 Ostatni¹ fazê przygotowañ ze strony UINL uwieñczy³a wizyta inspekcyjna Unii,
przebywaj¹ca w Chinach (Szanghaj-Nankin-Pekin) od 14 kwietnia do 20 kwietnia 2002 r.
W sk³ad tej grupy wchodzili not. Miguel Angel Segura Turbano, Vittorio Di Cagno i Michael
Merlotti. Efektem jej by³ obszerny raport �Visite d�inspection de notariat de la Republique
de Chine par CCNI du 14 avril an 20 avril 2003� (w zasobach UINL w Rzymie).

3 Nie jest to typ samorz¹du notarialnego w polskim rozumieniu. Obowi¹zku cz³on-
kostwa w Stowarzyszeniu Notariuszy Chiñskich nie ma. Aktualnie cz³onkami Stowarzy-
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w³¹czy³y siê w³adze pañstwowe szczebla lokalnego (g³ównie Szanghaju)
i szczebla centralnego (Ministerstwo Sprawiedliwo�ci). Jest to zrozumiale
ze wzglêdu na w znacznej mierze (je�li nie w przewa¿aj¹cej czê�ci) urzêd-
niczy status notariuszy chiñskich.

O randze konferencji i wadze, jak¹ do jej efektów przywi¹zywa³y
w³adze chiñskie, �wiadczy fakt uczestnictwa w niej Ministra Sprawie-
dliwo�ci ChRL Zhang Fusena, szeregu oficjeli z tego Ministerstwa i naj-
wy¿szych w³adz Szanghaju.

W³adze Miêdzynarodowej Unii Notariatu £aciñskiego reprezentowa³ na
konferencji szanghajskiej, pod nieobecno�æ prezydenta UINL Francisco
S. Ariasa, wiceprezydent Unii na Europê Nicolas Stassinopoulos.

Chiñski notariat w oczach oficjeli ChRL
Ze strony chiñskiej konferencji wspó³przewodniczy³ not. Wang Fujia

� przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Notariuszy Chiñskich4. Wyst¹pienie
Wang Fuji mia³o charakter przemówienia partyjnego, tak co do tre�ci, jak
i formy. Najwa¿niejszym jego przes³aniem by³a deklaracja dzia³añ notariatu
na rzecz spo³eczeñstwa chiñskiego. Wbrew pozorom nie jest to tylko
slogan propagandowy. Po pierwsze, zgodnie ze wskazaniami ostatnio
odbytego XVI Zjazdu KP ChRL (listopad 2003 r.) tak w³a�nie najwy¿sze
w³adze ChRL widz¹ relacje notariat � pañstwo � spo³eczeñstwo. Po wtóre,
niew¹tpliwym jest, ¿e w³adze chiñskie pragn¹, aby notariat ugruntowywa³
w spo³eczeñstwie tego kraju obraz pañstwa s³u¿¹cego spo³eczeñstwu.

szenia jest 3 100 notariuszy na ogóln¹ liczb¹ ponad 12 000. Liczba ta nie jest pewna wobec
ró¿nych kwalifikacji pracowników biur notarialnych. Z dostarczonego uczestnikom kon-
ferencji tekstu wyst¹pienia Ministra Sprawiedliwo�ci ChRL wynika, ¿e w pañstwie tym jest
ponad 20 000 notariuszy. Jak siê wydaje, bli¿sz¹ rzeczywisto�ci jest podawana przez
Stowarzyszenie Notariuszy Chiñskich liczba 12 000. Ró¿nice wynikaj¹, moim zdaniem,
z b³êdu t³umacza, który liczbê wszystkich zatrudnionych w biurach notarialnych ChRL
uzna³ za liczbê notariuszy.

4 Jako przedstawiciel organizatorów konferencji wyg³osi³ on krótkie przemówienie
programowe, zawieraj¹ce podziêkowanie dla w³adz pañstwowych i lokalnych za pomoc
w jej przygotowaniu. Nie ma w¹tpliwo�ci, ¿e znaczna czê�æ kosztów jej przygotowania
i przeprowadzenia zosta³a sfinansowana ze �rodków rz¹dowych. �wiadczyæ to mo¿e z
jednej strony o zamiarze wspierania przez w³adze ChRL �rodowiska notarialnego w jego
staraniach o uznanie miêdzynarodowe, a z drugiej o kontroli administracyjnej nad formami
stowarzyszeñ notarialnych w Chinach.
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Z kolei Minister Sprawiedliwo�ci Chin Zhang Fusen w swym wy-
st¹pieniu przedstawi³ bogaty w tre�ci wywód na temat �urynkowienia
gospodarki chiñskiej�, �urynkowienia notariatu� i rz¹dowej wizji notariatu
dzia³aj¹cego w nowych warunkach, a tak¿e oczekiwañ w³adz wzglêdem
notariuszy chiñskich.

Zhang Fusen stwierdzi³, pos³uguj¹c siê danymi statystycznymi, ¿e
Chiny prze¿ywaj¹ wielki rozwój gospodarczy, wchodz¹c zarazem w okres
niebezpieczny ze wzglêdu na przemieszanie elementów gospodarki pla-
nowanej � scentralizowanej i gospodarki rynkowej. W³adze ChRL poszu-
kuj¹ �rodków wzmacniania gospodarki rynkowej, a zarazem zabezpie-
czenia sprawiedliwo�ci i przestrzegania prawa.

Chiñscy przywódcy wiedz¹, ¿e gospodarka rynkowa pozbawiona
legalizmu mo¿e prowadziæ do z³ych efektów zarówno dla przedsiêbior-
ców, jak i � co wa¿niejsze � spo³eczeñstwa. Chiñczycy chc¹ zbudowaæ
pañstwo socjalizmu i prawa, w którym dzia³a gospodarka rynkowa, nad
któr¹ czuwaæ bêdzie stale w³adza pañstwowa, stymuluj¹c podmioty go-
spodarcze instrumentami ekonomicznymi i w³adczymi, tym samym
zapewniaj¹c przestrzeganie prawa oraz sprawiedliwo�æ spo³eczn¹.

Ju¿ w tej chwili 10 milionów aktów notarialnych sporz¹dzanych rocznie
w Chinach wp³ywa wyra�nie na charakter prawny pañstwa. Najwy¿sze
w³adze chiñskie przes¹dzi³y, ¿e w socjalizmie chiñskim znale�æ siê musi
miejsce dla notariatu opartego o zasady prawa ³aciñskiego. Musi on mieæ
zarazem cechy w³asne � chiñskie i byæ zdolnym do adaptowania tradycji
do wymogów tera�niejszo�ci i przysz³o�ci. Ci¹gle s¹ jeszcze wielkie ró¿nice
miêdzy notariatem chiñskim a notariatem ³aciñskim. Uwa¿nie obserwu-
jemy � stwierdzi³ min. Zhang � wszystkie pañstwa posiadaj¹ce system
notariatu ³aciñskiego. Wystrzegaj¹c siê wyboru tylko jednego systemu,
w³adze chiñskie zamierzaj¹ bowiem czerpaæ z wielu. Chc¹ wprowadzaæ
najlepsze do socjalistycznych Chin, zarazem doskonal¹c je i nadaj¹c im
specyficznie chiñski charakter5.

Poza wyra�nymi tonami propagandowymi wyst¹pienie Ministra Spra-
wiedliwo�ci Chin zawiera³o mocne podkre�lenie roli notariusza jako �wspó³-
twórcy przeobra¿eñ rynkowych�. Mówca wyra�nie podkre�li³ ró¿nice

5 Ten fragment wyst¹pienia Ministra Sprawiedliwo�ci CHRL wspó³brzmi, a raczej jest
realizacj¹ wskazañ ideologiczno-programowych XV i XVI Zjazdu Komunistycznej Partii
Chin.
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miêdzy notariuszami ³aciñskimi i notariuszami chiñskimi, wskazuj¹c za-
razem, ¿e ci pierwsi maj¹ byæ modelami dla tych drugich, oczywi�cie
z zachowaniem ca³ej odrêbno�ci wynikaj¹cej z kultury i warunków dzia-
³ania gospodarki chiñskiej. Znacz¹ce by³y zapowiedzi ministra, ¿e w³adze
chiñskie chc¹ siê wzorowaæ na rozwi¹zaniach pañstw zachodnich i ko-
rzystaæ z ich do�wiadczeñ. Podkre�laj¹c fakt nieistnienia przypisanego na
zawsze modelu politycznego i prawnego, a tak¿e g³êboko tkwi¹ce w
�wiadomo�ciach narodowych ró¿nice, minister Zhang Fusen wskazywa³
na konieczno�æ (w uk³adzie miêdzynarodowym, a co najmniej wielostron-
nym) wypracowywania nowych rozwi¹zañ s³u¿¹cych wspólnemu roz-
wojowi. Mocno zabrzmia³o w jego wypowiedzi zalecenie dla notariuszy
chiñskich zacie�nienia wspó³pracy z notariatami unijnymi.

Wystêpuj¹cy po Ministrze Sprawiedliwo�ci CHRL vicemer Szanghaju
przekaza³ nie tylko s³owa powitania od w³adz miejskich, ale stwierdzi³,
¿e �ka¿da nowocze�nie my�l¹ca w³adza lokalna musi dostrzegaæ korzy�ci
p³yn¹ce z dobrze zorganizowanego notariatu. Notariusze, ze sw¹ wiedz¹
prawn¹ i rozeznaniem warunków prowadzenia negocjacji, niew¹tpliwie
s³u¿¹ rozwojowi gospodarczemu tak¿e � a mo¿e przede wszystkim �
w regionie dzia³ania biur notarialnych. Tylko arogancka w³adza lokalna
mo¿e ignorowaæ ten fakt�6. W³adze Szanghaju, najwiêkszego w Chinach
o�rodka miejskiego7 i niekwestionowanej metropolii gospodarczej, staraj¹
siê zapewniæ swoim notariuszom jak najlepsze warunki dzia³ania. Zorga-
nizowanie �wiatowej Konferencji Notarialnej w³a�nie w Szanghaju jest
elementem sk³adowym wspomnianej wy¿ej polityki wspomagania, a tak¿e
wyrazem uznania w³adz chiñskich i w³adz Unii Notariatu £aciñskiego dla
dokonañ szanghajskich.

Nie bez znaczenia dla najwy¿szych w³adz chiñskich przy ustalaniu
polityki pronotarialnej jest wysoka pozycja Unii Notariatu £aciñskiego na
arenie miêdzynarodowej. Chiny uwa¿nie obserwuj¹ tê pozycjê, stwierdzi³
mer Szanghaju, uznaj¹c, ¿e przyst¹pienie do UINL utrwali pozycjê no-
tariuszy chiñskich w ich w³asnym kraju. Przyniesie te¿ zaszczyt nota-
riatowi i ca³emu pañstwu chiñskiemu.

6 Ten fragment wyst¹pienia mera Szanghaju mo¿na by poleciæ polskim w³adzom
lokalnym.

7 Wed³ug danych statystycznych na koniec 2002 r. Szanghaj liczy³ 17,5 mln miesz-
kañców.
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Czê�æ robocz¹ konferencji, wspóln¹ dla wszystkich uczestników, otwie-
ra³ referat Jiang Xiaolianga, sekretarza generalnego Stowarzyszenia
Notariuszy Chiñskich, na temat: ,,Funkcje i czynno�ci notarialne oraz ich
realizacja w warunkach rozwoju gospodarczego�8.

Wyst¹pienie Jiang Xiaolianga mia³o do�æ wyra�ny charakter progra-
mowo-ideologiczny i wype³nione by³o informacjami na temat sytuacji
demograficzno-ekonomicznej Chiñskiej Republiki Ludowej. Pos³uguj¹c siê
licznymi wykresami i tabelami, referent przedstawi³ dokonania gospodar-
cze CHRL w okresie ostatniego æwieræwiecza, przytaczaj¹c aktualne (na
koniec 2002 r.) dane statystyczne9.

Notariat chiñski jako sk³adnik porz¹dku spo³eczno-prawnego
ChRL

Jiang Xiaoliang zaprezentowa³ tak¿e za³o¿enia reformy notariatu chiñ-
skiego, wymieniaj¹c nowe cechy, jakie w reformie tej przypisano nota-
riatowi jako sk³adnikowi nowego porz¹dku spo³eczno-prawnego CHRL.
S¹ nimi:

1) s³u¿ba interesowi publicznemu w ten sposób, aby interes zbiorowy
(spo³eczny) zawsze przewa¿a³ nad interesem jednostkowym,

2) pozycja monopolistyczna, daj¹ca notariatowi wy³¹czno�æ w wy-
konywaniu pewnych czynno�ci prawnych, gwarantuj¹ca sprawiedliwo�æ
i porz¹dek prawny, a zarazem wyznaczaj¹ca specjalny status notariusza,

3) niegospodarczy charakter zawodu notariusza, nakazuj¹cy uznawa-
nie pierwszeñstwa interesu klienta przed interesem notariusza,

4) obligatoryjno�æ czynno�ci notarialnych, zwi¹zana z okre�lonymi
procedurami i urzêdowymi taryfikatorami, wreszcie

5) pañstwowy nadzór i pañstwowe gwarancje dla notariatu.
8 Tekst tego referatu nie zosta³ zamieszczony w materia³ach konferencyjnych.
9 Referent poproszony przez przedstawiciela Polski (w rozmowie kuluarowej) o

wskazanie �róde³, z których czerpa³ dane (np. rocznik statystyczny, zbiory dokumentacji
ekonomicznej, opracowania naukowe, itp.), poinformowa³, ¿e wiedzê o stanie gospodarki
i demografii ChRL zaczerpn¹³ z prasy. Poproszony o wskazanie tytu³u czasopisma przy-
rzek³ jego kopiê. W efekcie (po naleganiach) przekaza³ � jak siê pó�niej okaza³o � chiñski
tekst w³asnego referatu. Komunikacja z referentem by³a utrudniona wobec braku znajo-
mo�ci z jego strony jakiegokolwiek jêzyka europejskiego i braku znajomo�ci jêzyka
chiñskiego ze strony przedstawiciela Polski.
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W ostatniej czê�ci swego wyst¹pienia Przewodnicz¹cy Stowarzysze-
nia Notariuszy Chiñskich wymieni³ zadania (cele), jakie winny byæ zre-
alizowane dla, jak to okre�li³, nadania ,,odpowiedniej wielko�ci notariatowi
chiñskiemu�.

Zaliczy³ do nich przede wszystkim:
1) zbudowanie odpowiedniego wizerunku notariusza w spo³eczeñ-

stwie, zas³uguj¹cego na szacunek, zaufanie, budz¹cego respekt i powa-
¿anie publiczne. Mo¿e siê to dokonaæ tylko poprzez wykonywanie czyn-
no�ci notarialnych na najwy¿szym poziomie. Równocze�nie niezbêdnym
jest przyci¹gniecie do zawodu notariusza najbardziej utalentowanych
m³odych prawników, wykazuj¹cych cechy osobiste odpowiednie do pracy
w notariacie. Winne to byæ osoby sk³onne stale podnosiæ swe kwalifi-
kacje, umiejêtno�ci, nie traktuj¹ce biura notarialnego wy³¹cznie jako miej-
sca pracy.

Procesowi odpowiedniej selekcji kadrowej towarzyszyæ musz¹, zda-
niem Jiang Xiaolianga, dzia³ania ze strony w³adz pañstwowych i Stowa-
rzyszenia Notariuszy Chiñskich, doskonal¹ce system gwarancji zawodo-
wych10 i ubezpieczeñ11, a tak¿e system sankcji za niewype³nianie powinno�ci
notariusza. Zawód notariusza nale¿y do grupy wysokiego ryzyka i wysokiej
odpowiedzialno�ci. W Chinach � wg stwierdzeñ referenta � zosta³ ju¿
utworzony specjalny fundusz gwarancyjny, gromadz¹cy �rodki na od-
szkodowania za b³êdy w aktach notarialnych.

Szczególnie wra¿liwym obszarem jest odpowiedzialno�æ notariusza
wzglêdem pañstwa. Skoro pañstwo powierza mu czê�æ swego w³adztwa
publicznego, winien on odpowiadaæ za jego wype³nianie z jednej strony
przed organami pañstwowymi, a z drugiej przed spo³eczeñstwem. Tak¿e
i w tym kontek�cie interes publiczny (spo³eczny) powinien górowaæ nad
interesem jednostkowym12.

10 Aktualnie w Chinach notariusze zatrudnieni w biurach notarialnych maj¹ status
urzêdników pañstwowych. Nie do koñca jasny jest te¿ system przechodzenia na emeryturê
i system �wiadczeñ emerytalnych.

11 Kwestia ubezpieczeñ z tytu³u odpowiedzialno�ci cywilnej dotyczy tych notariuszy
chiñskich, którzy podjêli dzia³alno�æ na rachunek w³asny, tworz¹c kancelarie maj¹ce status
zak³adu u¿yteczno�ci publicznej. Na ten temat patrz R. S o w i ñ s k i, Organizacja i za-
dania systemu notarialnego we wspó³czesnych Chinach, Rejent 2003, nr 1.

12 W tej czê�ci wypowiedzi wyczuwa siê aluzje do zjawisk korupcyjnych, tocz¹cych
system gospodarczy ChRL.
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2) poszerzenie zakresu czynno�ci notarialnych w szczególno�ci w
sferze:

a) operacji finansowych,
b) nieruchomo�ci,
c) prawa spó³ek,
d) spraw z zakresu prawa rodzinnego i praw osobistych,
e) zabezpieczenia i przechowywania dokumentów i dowodów.
3) wobec przeobra¿eñ wspó³czesnego �wiata, wg przewodnicz¹cego

Stowarzyszenia Notariuszy Chiñskich konieczne jest jak najszybsze wpro-
wadzenie do notariatu nowych technologii informatycznych, prowadz¹-
cych do stworzenia odrêbnego systemu komputerowej informacji nota-
rialnej, stworzenia warunków prowadzenia obs³ugi handlu internetowego
(e-commerce) i dokonywania czynno�ci administracyjnych za po�rednic-
twem no�ników elektronicznych. System komputerowy winien tak¿e s³u¿yæ
wzmocnieniu kontroli wewnêtrznej i nadzorowi notariuszy chiñskich ze
strony pañstwa i w³adz notarialnych (sic!). Za jeden z priorytetów na
nadchodz¹ce lata dla notariatu chiñskiego Jiang Xiaoliang uzna³ wspó³-
pracê miêdzynarodow¹. W tym celu zostan¹ opracowane specjalne pro-
gramy edukacyjne, programy wymiany sta¿ystów i wysy³ania notariuszy
w poszukiwaniu do�wiadczeñ za granicê13.

Przes³anie Unii Notariatu £aciñskiego do notariatu chiñskiego
W pierwszej roboczej sesji plenarnej, któr¹ otwiera³o zrelacjonowane

wy¿ej wyst¹pienie, Uniê Notariatu £aciñskiego reprezentowali: Jean-Paul
Decorps, który wyg³osi³ referat na temat: ,,Notariat a rozwój gospodar-
czy� (Le Notariat et le developement economique)14, Jeffrey Talpis z re-
feratem: �W jakim zakresie status, funkcje i role spe³niane przez notariusza
w gospodarce rynkowej przyczyniaj¹ siê do rozwoju gospodarczego pañ-
stwa?� (To what extent do the status, duties and roles of notaries in the
market economy contribute to the economic development of the State?)

13 Jest to przejaw odmiennych od zachodnich postaw wobec zapo¿yczeñ, kopiowania,
plagiatu nie tylko tolerowanych w kulturze chiñskiej (podobnie jak w japoñskiej), ale wrêcz
stanowi¹cych metodê ,,dochodzenia do doskona³o�ci�.

14 W nawiasach podajê oryginalne tytu³y w jêzyku, w jakim by³y wyg³aszane referaty
przedstawicieli UINL.
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i Jose Luis Perales Sanz, z referatem �Akt notarialny a rozwój gospo-
darczy� (La escritura notarial y el desarrollo economico).

Notariusz Jean-Paul Decorps, znany ze swych znakomitych pod wzglê-
dem tre�ci i formy wyst¹pieñ, zaprezentowa³ zwart¹, logiczn¹ i wewnêtrznie
spójn¹ wizjê notariusza jako osoby zaufania publicznego, realizuj¹cego
sw¹ misjê i wykonuj¹cego zawód s³u¿¹cy rozwojowi gospodarczemu.
Referent podzieli³ swe wyst¹pienie na dwie czê�ci. W pierwszej rozwa¿a³
cechy statusu notariusza mog¹ce wp³ywaæ na skuteczno�æ prawn¹ jego
dzia³añ wzglêdem gospodarki. Za najwa¿niejsze z nich, z tego punktu
widzenia, uzna³ te, które sk³adaj¹ siê na uczynienie zeñ:

1) osoby wykonuj¹cej szczególnego rodzaju wolny zawód,
2) osoby o wysokim poziomie odpowiedzialno�ci wzglêdem swych

klientów, dla których nie tylko wykonuje zlecane przez nich czynno�ci,
ale tak¿e dba o ich interesy (m. in. poprzez udzielanie bezstronnych rad
s³u¿¹cych osi¹gniêciu przez nich zamierzonych celów), wreszcie

3) osoby ,,zawodowego �wiadka�, potwierdzaj¹cego w imieniu pañ-
stwa istnienie stosunków umownych pomiêdzy obywatelami.

W tej ostatniej roli notariusz nie jest jedynie podmiotem biernym. S³u¿y
sw¹ wiedz¹ i do�wiadczeniem stronom kontraktuj¹cym, wskazuj¹c na
skutki prawne, jakie wywo³aæ mog¹ ich o�wiadczenia. Staje siê w od-
powiednich momentach mediatorem, doradc¹ i w pewnym sensie sêdzi¹
oceniaj¹cym prawdziwo�æ stwierdzeñ stron. Dla prawid³owego spe³niania
swego obowi¹zku, przybieraj¹cego postaæ misji spo³ecznej, notariusz musi
zachowaæ najwy¿szy z mo¿liwych poziom formalizmu, gwarantuj¹cy
bezpieczeñstwo obrotu gospodarczego i skuteczno�æ dzia³añ jego klien-
tów.

Dla podkre�lenia znaczenia formalizmu notarialnego, niezbêdnego dla
weryfikacji realnej woli osób stawaj¹cych przed notariuszem, Jean-Paul
Decorps przywo³a³ znane stwierdzenie Iheringa, ¿e ,,formalizm jest siostr¹
bli�niacz¹ wolno�ci� (Le formalisme est la soeur jumelle de la liberté).

W drugiej czê�ci swego wyst¹pienia rozwa¿a³ aspekty statusu nota-
riusza jako osoby wspó³tworz¹cej system bezpieczeñstwa prawnego.
Wyeksponowane zosta³y kwestie:

1) ograniczania przez w³adzê wzrostu liczby notariuszy (numerus
clausus),
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2) urzêdowych taryf (obligatoryjnych nale¿no�ci) czynno�ci notarial-
nych,

3) nadzoru nad dzia³aniami notariuszy jako funkcjonariuszy w s³u¿bie
publicznej (officiers publics).

Wed³ug Jean-Paula Decorpsa, na notariuszu spoczywaj¹ szczególne
zadania zwi¹zane z bezpieczeñstwem obrotu, a szerzej z bezpieczeñstwem
pañstwa prawnego. Jego zdaniem, w pañstwach, w których obowi¹zuje
³aciñski porz¹dek prawny, czynno�ci notarialne s³u¿¹ w³adzy publicznej
do ustalania, kto jest w³a�cicielem okre�lonych rzeczy i jaki podatek zwi¹zany
winien byæ z ich obrotem.

Istotn¹ funkcjê w realizacji ,,stanu bezpieczeñstwa prawnego� reali-
zowanego przez notariusza pe³ni te¿, a mo¿e przede wszystkim, kontrola
legalno�ci wzajemnych zachowañ stron.

Weryfikuj¹c zdolno�æ stron do okre�lonych czynno�ci, ustalaj¹c ist-
nienie praw i chroni¹c ka¿de z nich przed niedopuszczalnymi przez ustawê
dzia³aniami, tworz¹ warunki zawierania umów w pe³ni zgodnych z
wymogami prawnymi i z wol¹ osób kontraktuj¹cych, �wiadomych �
dziêki takim dzia³aniom � skutków swych poczynañ.

Wreszcie, jak stwierdza w swym wyst¹pieniu Jean-Paul Decorps,
�notariusz s³u¿y harmonii spo³ecznej i prawnej�.

Aby tak by³o, musi on zachowaæ bezwzglêdn¹ bezstronno�æ, zwra-
caj¹c zarazem uwagê na sytuacjê strony mniej do�wiadczonej lub bêd¹cej
w gorszej sytuacji prawnej (a szerzej � nawet ¿yciowej) (personne moins
experimente et moin favorise).

Dodajmy, ¿e we wszystkich swych wy¿ej wymienionych rolach no-
tariusz staje siê ,,sk³adnikiem porz¹dku prawnego� o wy¿szej ,,trwa³o�ci�
i ,,przydatno�ci� ni¿ wiele innych instytucji pañstwa. W pewnym sensie
nawet przestaje byæ funkcjonariuszem pañstwowym, a staje siê ,,funk-
cjonariusze spo³eczeñstwa�.

Wyst¹pienie Jean-Paula Decorpsa przyjête zosta³o przez stronê chiñsk¹
bardzo dobrze, a zadawane pytania �wiadczy³y o pragnieniu g³êbokiego
zrozumienia przes³ania zawartego w referacie. Przedstawiciel UINL
wyeksponowa³ te cechy notariusza ³aciñskiego, które dobrze konweniuj¹
z filozofi¹ chiñskiego korporatywizmu, legalizmu i obowi¹zkowo�ci. Jak
siê wydaje, jednym z powodów sk³aniania siê prawniczych �rodowisk
chiñskich do koncepcji notariatu ³aciñskiego jest wyra�nie wystêpuj¹ce
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w nim harmonizowanie, koncyliacja, dzia³anie na rzecz unikania konfliktów
s¹dowych i przywi¹zanie do tradycyjnych regu³ zapisu woli stron. Wszystkie
te cechy odnale�æ mo¿emy w konfucjañskiej my�li spo³ecznej i filozoficznej.

Dwa kolejne referaty przygotowane przez Uniê � Jose Luis Perales
Sanza i Jeffreya Talpisa nie mia³y ju¿ tak wielkiej rangi i po czê�ci powtarza³y
(z mniejsz¹ doz¹ precyzji i jasno�ci wywodów) wyst¹pienie Jean-Paula
Decorpsa. Zawiera³y jednak tak¿e tre�ci dope³niaj¹ce wyst¹pienie tego ostat-
niego. I tak, w swym referacie Jeffrey Talpis wskazywa³ na misjê notariatu,
jak¹ jest dzia³anie prewencyjne. Praca notariuszy dobrze s³u¿y te¿ groma-
dzeniu informacji niezbêdnych dla urzêdowych rejestrów, a w pewien sposób
gwarantuje nawet ich rzetelno�æ. W okre�lonych sferach notariusz jest
najwa¿niejszym �urzêdowym podmiotem sprawczym� obrotu gospodar-
czego, czego przyk³adem mog¹ byæ transakcje na nieruchomo�ciach.
Interesuj¹ce by³y stwierdzenia wskazuj¹ce na rolê notariusza w plano-
waniu gospodarczym pañstwa. Sprawozdawczo�æ notarialna, której cech¹
jest prawdziwo�æ informacji, kompletno�æ danych i krótki termin prze-
kazywania, daje szansê organom administracyjnym na przewidywanie
zachowañ populacji w poszczególnych obszarach dzia³añ gospodarczych.
Dodajmy, ¿e jest to mo¿liwe jedynie tam, gdzie informacje przekazywane
przez notariuszy s¹ odpowiednio gromadzone, przetwarzane i opracowy-
wane przez kompetentnych urzêdników umiej¹cych doceniæ znaczenie
i charakter aktów notarialnych. Ten fragment referatu Jeffreya Talpisa
wzbudzi³ zainteresowanie nie tylko notariuszy, ale przede wszystkim przed-
stawicieli administracji centralnej CHRL. Jak siê wydaje, s¹ oni w stanie
skonstruowaæ system maksymalnego wykorzystania informacji udziela-
nych administracji (a szerzej w³adzom chiñskim) przez biura notarialne.

Jeffrey Talpis przedstawi³ te¿ koncepcjê wyra�nie szeroko zakrojo-
nych funkcji notariusza. Jego zdaniem pe³ni on wobec klientów rolê

1) mediatora,
2) koncyliatora,
3) arbitra,
4) planisty finansowego,
5) likwidatora spadków, a nawet
6) zarz¹dcy przedsiêbiorstw.
Ani w wyg³aszanym referacie, ani w publikowanym tek�cie Jeffrey

Talpis nie wykaza³ dowodnie, w jakim zakresie i na jakiej podstawie
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notariuszom mo¿na przypisaæ wszystkie te role. Nale¿y przypuszczaæ,
¿e powy¿sza lista mo¿liwych ról notariusza opiera siê na przyk³adach
stanów wstêpuj¹cych w obrêbie ca³ego �wiatowego systemu notarialne-
go. Z kolei Jose Luis Perales Sanz w swym wyst¹pieniu skupi³ siê na
cechach klasycznego aktu notarialnego � jego tre�ci, formie, wymogach
sporz¹dzania, ze szczególnym uwzglêdnieniem umów gospodarczych.
Dla europejskich, w tym polskich, uczestników konferencji referat ten
nie zawiera³ szczególnych nowo�ci. By³ jednak istotny dla s³uchaczy chiñ-
skich, przybli¿aj¹c im standardy unijne. Interesuj¹cymi by³y spostrze¿enia
referenta dotycz¹ce problemów wdra¿ania ,,notariatu elektronicznego�
(np. kwestia ustalania to¿samo�ci i autentyczno�ci osób stawaj¹cych do
tego typu aktów). Dla notariuszy polskich nowo�ci¹ bêdzie zapewne
stwierdzenie Jose Luis Perales Sanza, ¿e UINL przygotowuje siê do ,,no-
tyfikacji globalnej� elektronicznych podpisów notariuszy.

Uczestnicy konferencji obradowali w dwóch grupach roboczych:
I � Notariat i rozwój gospodarczy, w ramach której g³ównymi tema-

tami dyskusji by³y:
1) status i wola notariusza w gospodarce rynkowej i
2) rola notariatu w dziedzinie prawa przedsiêbiorstw i spó³ek.
II � Akt notarialny a rozwój gospodarczy, w ramach której uwagê

skupiano na dwóch tematach:
1) skutki i znaczenie umów notarialnych i
2) gwarancje p³yn¹ce z aktów notarialnych dotycz¹cych umów gospo-

darczych.
Jak ju¿ powiedziano, referaty not. not. Jean-Paul Decorpsa, Jeffreya

Talpisa i Jose Luis Perales Sanza wyg³oszone zosta³y na pierwszej sesji
plenarnej w obecno�ci ca³ego gremium uczestników konferencji. Trzy
pozosta³e referaty ,,unijne�, wymienione poni¿ej, prezentowano w trakcie
obrad grup roboczych. Ich autorami byli not.: Ahmadou Touré ,,Skutki
i rola aktu notarialnego� (Les effets et le role de l�acte notarié), Francisco
Xavier Arrendo Galvan ,,Gwarancje wynikaj¹ce z aktu notarialnego dla
umów gospodarczych� (La garantia quo aportan y los efectos que producent
las escrituras notariales en las transacciones economicas) i Giancarlo
Laurini ,,Rola notariusza w sferze prawa przedsiêbiorstw i spó³ek� (Le
role du notaire dans le droit des enterprises et des sociétés).

Roman Sowiñski
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