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Notariat i rozwój gospodarczy Chin (cz. II)
Problemy notarialne w prawie i gospodarce Chin
Strona chiñska przygotowa³a szesna�cie referatów. Ich autorami byli

praktykuj¹cy notariusze i przedstawiciele nauki chiñskiej oraz o�rodków
badawczych dzia³aj¹cych w strukturach administracji pañstwowej15. Czê�æ
z opracowañ (referatów) przygotowa³y zbiorowo chiñskie biura notarial-
ne, wyznaczone przez organizatorów konferencji. Wyg³aszane by³y przez
osoby w nich zatrudnione16.

Ju¿ sama prezentacja tytu³ów referatów chiñskich dobrze oddaje spek-
trum poruszanych w trakcie konferencji problemów, wskazuj¹c zarazem
kwestie ¿ywo nurtuj¹ce notariat chiñski.

Wyg³osili je:
1. Ma Hongjun17 � dyrektor Zespo³u Deontologii Prawniczej na

Wydziale Prawa Chiñskiego Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawnych
15 W tradycji mandaryñskiej, nadal ¿ywej w ¿yciu spo³ecznym Chin, wy¿sze funkcje

w administracji zajmowa³y osoby ³¹cz¹ce dzia³alno�æ w s³u¿bie publicznej z zami³owaniami
naukowymi wyra¿aj¹cymi siê w studiach filozoficznych (a szerzej nauk spo³ecznych) i
publikowaniem w³asnych prac. W strukturze Ministerstwa Sprawiedliwo�ci CHRL dzia³a,
znany tak¿e poza granicami tego kraju, Instytut Badañ Prawnych.
16 Jest to przejaw z jednej strony utrwalonego w Chinach korporatywizmu, a z drugiej

strony za� szczególnej roli Biur Notarialnych jako swoistego zbiorowego ,,podmiotu
notarialnego�; patrz R. S o w i ñ s k i, op. cit.
17 W jêzyku chiñskim nazwiska podaje siê zawsze przed imionami.
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� na temat ,,Odpowiedzialno�æ prawna notariuszy� (Notaries legal re-
sponsibility);

2. Ma Yigun � notariusz z biura notarialnego w dzielnicy Changning
w Szanghaju � na temat ,,System notarialny i kredyt konsumpcyjny�
(Notary systems and consumer credit);

3. Profesor Wang Gongyi � wicedyrektor Instytutu Badañ Prawnych
w Ministerstwie Sprawiedliwo�ci CHRL i profesor Chen Yi z Chiñskiego
Uniwersytetu Nauk Politycznych i Prawnych � na temat ,,System no-
tarialny i rozwój ekonomiczny Chin� (Chinese notary system and economic
development18);

4. Deng Famin � notariusz z prowincji Guangdong � na temat ,,No-
tariat i handel elektroniczny� (Notaries and electronic commerce);

5. Qu Yuguo � starszy notariusz19 i dyrektor s³u¿b notarialnych regionu
autonomicznego Ningxia � na temat ,,Cechy charakterystyczne aktów
notarialnych zakupów rz¹dowych i ich wp³yw na rozwój gospodarczy�
(Authentication of public purchasing and its impact on economic growth);

6. Liu Jiang � notariusz z prowincji Shang Dong � na temat �Czyn-
no�ci notarialne (praktyka notariuszy chiñskich w dziedzinie prawa spó³-
ek)� (Chinese notaries practices in company law);

7. Shao Yuniong � notariusz z miejskiego biura notarialnego Pekinu
� na temat ,,Czynno�ci notarialne odnosz¹ce siê do systemu matrymo-
nialnego i prawa rodzinnego w gospodarce reglamentowanej� (Notary
activities relating to the matrimonial scheme and the family law in the
regulated economy);

8. Zhang Zhaohui � notariusz w biurze notarialnym w Nankinie �
na temat ,,Rola notariuszy w przenoszeniu praw do nieruchomo�ci na
przyk³adzie aktualnego prawodawstwa chiñskiego� (The role of Notaries
in the real estate law transfer (based upon current legislation of the
Chinese real estate law);

18 T³umaczenie tytu³u na jêzyk angielski nie w pe³ni oddawa³o jego tre�æ. Bardziej
adekwatnym by³by tytu³ francuski � Le systeme notarial et le developement économique
de Chine i tytu³ hiszpañski El sistema del notariado y eidesarrollo economico en China.
19 Chiñski system notarialny przewiduje kilka ,,klas� notariuszy; patrz R. S o w i ñ s k i,

op. cit.
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9. Zhou Zhiyang � dyrektor biura notarialnego20 w Changan � na
temat ,,Rola notariuszy w kszta³towaniu zaufania spo³ecznego� (Notaries
and their role in the social credibility system);

10. He Ju � z biura notarialnego w Shenzen21 � na temat ,,Rola i
skuteczno�æ aktów notarialnych w systemie bezpieczeñstwa publiczne-
go� (Role and efficiency of authentication in the security system);

11. Rao Jian � zastêpca dyrektora w biurze notarialnym w Xiamen
� na temat ,,Notariusze a bezpieczeñstwo kontraktowania. Fundamentalna
rola notariusza w aktywno�ci mikroekonomicznej (Notaries and trans-
action security � the fundamental role of the notary in microeconomic
activities);

12. Xie Songzeng � notariusz z prowincji Guangdong � na temat
�Autentyfikacja: gwarancja legalna rozwoju gospodarczego� (Authentica-
tion: a legal guarantee for economic development);

Dwa referaty przygotowa³o Miejskie Biuro Notarialne w Szanghaju �
na temat:

13. �Funkcja przechowywania dowodów i jej realizacja� (Functions
and applications of the notary conservation of evidence) oraz

14. �Problemy prawne interwencji notariusza w proces tworzenia
spó³ek� (On juridical problems relating to the intervention of notary in
establishments of a company).

Uczestnicy konferencji mogli tak¿e wys³uchaæ referatu przygotowa-
nego przez biuro notarialne z Nankinu na temat:

15. ,,Notariat elektroniczny w Internecie. Propozycje rozwi¹zañ two-
rz¹cych bezpieczeñstwo handlu elektronicznego� (Cyber notary on the
Internet. A solution to problem arising from credibility and security on
electronic commerce (e-commerce)) oraz referatu przygotowanego przez
biuro notarialne z Ning Bo (prowincja Zhejiang) pod oryginalnym tytu³em:

16. �Eskortowanie okrêtu gospodarki narodowej dla dobra wspólnego
rozwoju � interwencje notariatu w handlu miêdzynarodowym� (Escorting
the economical ship for a common develoment. Intervention of notaries
in international trade)22.
20 Ibidem.
21 Pracownik wykonuj¹cy niektóre czynno�ci w biurze notarialnym, nie maj¹cy upraw-

nieñ notariusza.
22 Referaty UINL i referaty chiñskie wydano w odrêbnych zbiorach w czterech jê-
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Ad 1) ,,Odpowiedzialno�æ prawna notariuszy�. Ma Hongjun zapowia-
da³ na wstêpie, ¿e przedmiotem jego rozwa¿añ bêd¹ chiñskie cechy od-
powiedzialno�ci notarialnej (istota, zasady, typy, rodzaje, a tak¿e zakres
i formy odpowiedzialno�ci). W rzeczywisto�ci jednak rozwa¿a³, jak i na
ile mo¿na zaadoptowaæ ³aciñskie wymogi odpowiedzialno�ci notarialnej
do warunków chiñskich.

Podstawowe pytanie, jakie stawia siê w tym kontek�cie w Chinach
brzmi: kto ponosi odpowiedzialno�æ, notariusz czy biuro notarialne? Jak
dot¹d, chiñski system notarialny kultywowa³ przyjêt¹ od systemu radziec-
kiego formu³ê uznawania czynno�ci notarialnych za czynno�ci urzêdowe
(urzêdnicze) dokonywane ca³kowicie na rachunek pañstwa. Referent
wykazywa³ jak � wraz z pog³êbianiem reformy i �³acinizacj¹� notariatu
chiñskiego � wzrastaæ bêdzie odpowiedzialno�æ notariusza i s³abn¹æ od-
powiedzialno�æ biura. Ostatecznie to ostatnie (przekszta³cone w miêdzy-
czasie w indywidualn¹ kancelariê) stanie siê jedynie �przestrzeni¹ (plat-
form¹) organizacyjn¹�, w ramach której notariusz wykonywaæ ma swoj¹
niezbywaln¹ i nieprzenoszaln¹ odpowiedzialno�æ � czynno�ci notarialne.

Ma Hongjun ocenia³ tak¿e zasady zwi¹zane z powstaniem odpowie-
dzialno�ci notariusza. W Chinach notariusz podlega odpowiedzialno�ci
cywilnej, karnej, administracyjnej i zawodowej. Referent zwróci³ uwagê,
¿e odpowiedzialno�æ notariusza zwi¹zana jest jedynie z win¹ subiektywn¹.
Równocze�nie przypomnia³, ¿e w³adza administracyjna ma szerokie mo¿-
liwo�ci ingerowania w czynno�ci notarialne � w tym tak¿e w tre�æ aktów
notarialnych. Aktualnie w Chinach nie ma pewno�ci co do tego, jak (i
czy w ogóle) notariusz mo¿e broniæ siê przed nakazami administracyj-
nymi, których spe³nienie narusza³oby prawo. Brak jest przepisów, które
wskazywa³yby stopieñ zwi¹zania notariuszy (ale tak¿e adwokatów)
dyrektywami typu administracyjnego. Brak tak¿e przepisów konkretyzu-
j¹cych zasady odpowiedzialno�ci i ustalaj¹cych np. procedury odwo³aw-
cze od decyzji administracyjnych, z którymi notariusz siê nie godzi.

zykach (chiñskim, francuskim, angielskim i hiszpañskim), z tym, ¿e o ile referaty UINL
by³y publikowane w ca³o�ci i autorzy do�æ �ci�le prezentowali ich tre�æ, wzbogacaj¹c co
najwy¿ej o przyk³ady, o tyle publikowane referaty chiñskie (przynajmniej w t³umacze-
niach) mia³y charakter swego rodzaju skrótów (konspektów). Ich autorzy wyg³aszali wersje
na ogó³ szersze, zawieraj¹ce czê�ciowo inne tre�ci od zamieszczonych w zbiorze.
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Z przepisów chiñskich nie wynika jasno, kto mo¿e wszcz¹æ postê-
powanie wobec notariusza i kto ma je prowadziæ. Z dyskusji prowadzonej
po referacie wynika³o, ¿e w Chinach rozwa¿a siê wprowadzenie instytucji
arbitra¿y (korporacyjnych, administracyjnych i s¹dowych) w sprawach
notariuszy.

Kszta³towanie siê regu³ w tym zakresie dokonywaæ siê bêdzie w swoi�cie
chiñski, a zarazem typowy dla tej nacji sposób. Chiñczycy chc¹ miano-
wicie doj�æ do ogólnych regu³ poprzez awansowanie konkretnych przy-
padków (spraw), w których pojawiaæ siê bêdzie kwestia odpowiedzial-
no�ci23.

Ad 2) ,,System notarialny i kredyt konsumpcyjny�. Wychodz¹c z
za³o¿enia, ¿e gospodarka rynkowa jest gospodark¹ kredytu, Ma Yigun
przedstawi³ obowi¹zuj¹c¹ w Chinach definicjê kredytu konsumpcyjnego,
obejmuj¹c¹ tak¿e odpowiedzialno�æ kredytobiorców, zasadzaj¹c¹ siê na
zobowi¹zaniu do zwrotów �wiadczeñ kredytowych. Mimo ¿e instytucja
kredytu konsumpcyjnego jest w tym kraju w powijakach, w³adze licz¹,
i¿ notariusze wspó³tworzyæ bêd¹ system gwarancji dla kredytobiorców.
Ma Yigun omówi³ kwestie przedmiotu umowy o kredyt konsumpcyjny
stron tej umowy, warunków wej�cia jej w ¿ycie i wreszcie odpowiedzial-
no�ci w wypadku niewykonania zobowi¹zañ umownych.

Z referatu nie wynika³o jasno, jaka jest na gruncie prawa chiñskiego
ró¿nica miêdzy umow¹ kredytu konsumpcyjnego a umow¹ o po¿yczkê
miêdzy sprzedawc¹ i klientem. Aktualnie w Chinach na notariuszu ci¹¿y
ca³y szereg obowi¹zków zwi¹zanych z weryfikowaniem zdolno�ci kre-
dytobiorczej. Ma on tak¿e obowi¹zek sprawdzania, czy towar lub us³uga
�wiadczona na kredyt odpowiada warto�ci wyra¿onej w umowie. Musi
te¿ sprawdziæ pochodzenie przedmiotu zbywanego w trybie kredytowym.
Z uwagi na realne zagro¿enia niewype³nienia zobowi¹zañ z umów kre-
dytowych, akty notarialne zawieraj¹ w ich tre�ci ca³y szereg postanowieñ
zabezpieczaj¹cych i klauzul o charakterze wykonawczym.
23 Jako przyk³ad tej metody wskazano sprawê rozstrzygniêt¹ ostatnio przez S¹d

Najwy¿szy, w której chiñski notariusz zosta³ powo³any przez jedn¹ ze stron umowy do
dokonania pomiaru temperatury powietrza w wskazanym pomieszczeniu celem ustalenia
czy wynajmuj¹cy spe³ni³ swój obowi¹zek ogrzewania nieruchomo�ci. Pomiary mia³y byæ
dokonywane codziennie przez ca³y okres wieloletniej umowy. Kwesti¹ prawn¹, któr¹
zajmowa³ siê S¹d Najwy¿szy by³o rozstrzygniêcie co do rodzaju termometru, a zarazem
odpowiedzialno�æ notariusza za prawid³owo�æ pomiaru.
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Ad 3) ,,System notarialny i rozwój ekonomiczny Chin�. Autorzy re-
feratu prof. Wang i prof. Chen, omawiaj¹c znaczenie, jakie odgrywa
system notarialny w Chinach Ludowych, uznali go m.in. za �czynnik
otwarcia Chin24, a tak¿e czynnik postêpu cywilizacyjnego ca³ego spo³e-
czeñstwa�. Nastêpnie dokonali oceny stanu prawnego odnosz¹cego siê
do pozycji notariusza jako podmiotu:

a) zapobiegaj¹cego sporom na tle ekonomicznym,
b) chroni¹cego prawa i interesy stron kontraktów i
c) u³atwiaj¹cego (umo¿liwiaj¹cego) zewnêtrzne relacje gospodarcze.

Wiele z ocen formu³owanych przez Wang Gongyi i Chen Yi by³o kry-
tycznych pod adresem ustawodawstwa ChRL. Wskazywali oni m.in. na
niewystarczaj¹ce regulacje, brak jasno�ci i spójno�ci w przepisach.

Ad 4) ,,Notariat i handel elektroniczny�. Deng Famin w swym re-
feracie porusza³ m.in. kwestie znaczenia handlu elektronicznego w roz-
woju gospodarczym, a zw³aszcza rozwoju tego typu handlu w Chinach,
przewiduj¹c rych³y moment jego wkraczania w sferê dzia³alno�ci nota-
rialnej. Autor zestawia³ cechy umowy elektronicznej i aktu notarialnego,
wskazywa³ na formy certyfikacji i wykorzystywania Internetu. Znaczn¹
czê�æ wyst¹pienia po�wiecono zagadnieniom ryzyka, jakie niesie ze sob¹
elektroniczne zawieranie umów tak dla stron, jak i uczestnicz¹cego w tym
notariusza.

Konkluduj¹c, autor wskaza³, ¿e w Chinach zwraca siê baczn¹ uwagê
na efekty �elektronizacji kontraktów� z zagranic¹. Notariusze chiñscy
powinni byæ bardzo dobrze przygotowani do udzia³u w ich zawieraniu,
zanim upowszechni¹ siê one w praktyce. Elektronizacja obejmie nie tylko
relacje ekonomiczne, ale stanie siê w przysz³o�ci powszechn¹ w admi-
nistracji publicznej, wymagaj¹c zmian w przepisach i zmian w psychice
uczestników obrotu gospodarczego, nie wy³¹czaj¹c notariuszy.

Ad 5) ,,Cechy charakterystyczne aktów notarialnych zakupów rz¹-
dowych i ich wp³yw na rozwój gospodarczy�. Jak stwierdzi³ Qu Yuguo,
autor referatu na temat notarialnych aktów zakupów rz¹dowych, zamó-
wienia rz¹dowe s¹ uznawane powszechnie w Chinach za �s³oneczne kon-

24 W t³umaczeniu angielskim i francuskim tego stwierdzenia wystêpuj¹ wyra�ne ró¿-
nice. W j. angielskim u¿yto wyra¿enia opening of the socialist construction.
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trakty�25. Wyra¿enie to dobrze oddaje korzy�ci, jakie z nich p³yn¹ dla
kontrahenta rz¹dowego. £atwo sobie te¿ wyobraziæ nadu¿ycia prawa i
zasad gospodarowania przy ich zawieraniu. Referent wskazywa³ na
notariusza jako osobê, która mo¿e przyczyniæ siê do �transparentno�ci�
wzajemnych relacji miedzy wykonawc¹ (sprzedawc¹) a zamawiaj¹cym
(kupuj¹cym). Jest to kwestia spêdzaj¹ca sen z powiek najwy¿szym
czynnikom partyjnym i rz¹dowym ChRL. Obszar objêty zakupami (za-
mówieniami) rz¹dowymi jest bardzo rozleg³y. Zw³aszcza, je�li zwa¿ymy,
¿e stronami tych zamówieñ mog¹ byæ ró¿ne podmioty (jednostki orga-
nizacyjne) pañstwa, na wszystkich poziomach jego zorganizowania (ad-
ministracja rz¹dowa szczebla centralnego i lokalnego, zak³ady administra-
cyjne, organizacje spo³eczne, a tak¿e jednostki organizacyjne Partii). Równie
szeroki mo¿e byæ przedmiot zamówienia (zakupu), obejmuj¹c towary,
roboty i us³ugi op³acane ze �rodków publicznych. W tym kontek�cie Qu
Yuguo rozwa¿a³ cechy aktu notarialnego mog¹ce s³u¿yæ stwierdzaniu
okre�lonych faktów w relacjach: publiczny podmiot zamawiaj¹cy �
dostawca/sprzedawca, a zw³aszcza skutki prawne, jakie niesie ze sob¹
przesuniêcie zamówienia (zakupu) rz¹dowego z obszaru prawa admini-
stracyjnego na obszar kontraktów cywilnych.

Dziêki temu powstaje szansa, ¿e instytucja zamówieñ (zakupów)
rz¹dowych rozwijaj¹ca siê przez d³ugie lata w Chinach w ramach admi-
nistracyjnych regu³ gospodarki planowej nabieraæ bêdzie cech w³a�ci-
wych gospodarce rynkowej. Chodzi tu nie tylko o efektywno�æ ekono-
miczn¹, ale tak¿e o ochronê interesu pañstwowego i korzy�æ ze stosowania
tej instytucji dla spo³eczeñstwa. Aby odpowiednio chroniæ interes pañstwa
i interes spo³eczny, notariusze winni mieæ rozeznanie w sposobach pro-
dukcji ró¿nego rodzaju dóbr i towarów, w sposobach (technikach) dys-
trybucji i obrotu towarowego, a wreszcie ich rynkowej warto�ci. Musz¹
przy tym byæ zdolni i przygotowani do szybkiego formu³owania tre�ci
umów, tak aby nie hamowaæ operacji rynkowych. Notariusz o takich
kompetencjach, wyposa¿ony w moc prawnego potwierdzania faktów,
o których mowa w kontraktach, ciesz¹cy siê powszechnym zaufaniem,
stanowiæ bêdzie swoisty �filtr�, przez który nie przemkn¹ siê kontrakty

25 To poetyckie wyra¿enie zosta³o przet³umaczone na j. francuski jako enterprise
ensoleillé, na j. angielski jako action under the sun, a na j. hiszpañski jako obra de sol.
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bezprawne, przynosz¹ce straty pañstwu i spo³eczeñstwu. Tak dzia³aj¹cy
notariusz bêdzie czynnikiem normalizuj¹cym chiñsk¹ gospodarkê ryn-
kow¹.

Na zakoñczenie swego wyst¹pienia Qu Yuguo zawar³ w formie kon-
kluzji mocne wezwanie, aby zamówienia publiczne przechodzi³y przez
procedurê autentyfikacji z udzia³em notariuszy.

Ad 6) �Czynno�ci notarialne (praktyka notariuszy chiñskich w dzie-
dzinie prawa spó³ek)�. Liu Jiang swój referat podzieli³ na 5 czê�ci. W
pierwszej omawia³ czynno�ci notariusza zmierzaj¹ce do ustalenia statusu
spó³ki. (Zwróæmy uwagê, ¿e prawo chiñskie nie wymaga wyra�nie, aby
spó³ki prawa handlowego tworzone by³y umowami notarialnymi). W drugiej
wskazywa³ na czynno�ci podejmowane na ¿¹danie organów spó³ek, a
sprowadzaj¹ce siê do uczestnictwa w zgromadzeniach wspólników,
posiedzeniach zarz¹dów i rad nadzorczych. Trzecia czê�æ referatu po-
�wiecona by³a uczestnictwu notariusza w ³¹czeniu spó³ek, za� czwarta
czynno�ciom notarialnym zwi¹zanym z akcjonariatem pracowniczym. To
ostatnie zagadnienie jest ca³kowicie nowym tak w prawie, jak i praktyce
gospodarki chiñskiej. Notariuszowi przypisuje siê w tych obszarach dwie
istotne funkcje strze¿enia prawomocno�ci umów zawieranych miedzy
dyrekcjami przedsiêbiorstw-spó³ek a pracownikami i weryfikowania
pochodzenia �rodków, za które pracownicy wykupuj¹ udzia³y w przed-
siêbiorstwie-spó³ce. Ostatni¹ czê�æ swego referatu Liu Jang po�wiêci³
rozwa¿aniom nad przysz³o�ci¹ udzia³u notariuszy chiñskich w rozwoju
spó³ek jako formy aktywizacji gospodarki. Narzucaj¹cy siê wniosek o
rosn¹cej randze czynno�ci notarialnych w procesach tworzenia, dzia³ania,
przekszta³cania i likwidacji spó³ek poparty by³ apelem o doprecyzowanie
przepisów i o zapewnienie notariuszom wiêkszej (nie krepowanej dys-
pozycjami administracyjnymi) swobody dzia³ania w ramach prawa.

Ad 7) ,,Czynno�ci notarialne odnosz¹ce siê do systemu matrymonial-
nego i prawa rodzinnego w gospodarce reglamentowanej�. W pañstwie,
w którym od tysi¹cleci nikt nie kwestionuje zasad paternalizmu konfu-
cjañskiego, zagadnienia wdra¿ania prawa rodzinnego i spadkowego s¹
niezmiernie delikatne.

Harmonia rodzinna, w której ojciec lub brat � g³owa rodziny � wyznacza
regu³y i sam jest �regu³¹ najwy¿sz¹�, powoli zastêpowana ma byæ ka-
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tegori¹ �pokoju w rodzinie�, w ramach którego prawa wszystkich jej
cz³onków bêd¹ odpowiednio chronione.

Shao Yunlong, eksponuj¹c rolê notariusza chiñskiego w tych przeobra-
¿eniach, skupi³ sw¹ uwagê na realizacji funkcji notariusza nie tylko w
sporz¹dzaniu aktów z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, ale tak¿e
na tworzeniu stanu �pokoju w rodzinie�. St¹d g³ówn¹ czê�æ swego
wyst¹pienia po�wiêci³ dzia³aniom inicjatywnym adresowanym do stawa-
j¹cych przed nim cz³onków rodzin. Dodajmy, ¿e tak aktywna rola dzia³añ
w rodzinie wymaga w Chinach ogromnego autorytetu. Zwa¿ywszy, ¿e
tradycyjnie osoba, która podejmuje doradztwo w sprawach osobistych,
traktowana jest podejrzliwie � jako za³atwiaj¹ca swój interes.

Referent wskaza³ tak¿e na skromn¹ regulacjê prawn¹ instytucji ma³-
¿eñstwa, w której na plan pierwszy wysuwaj¹ siê sprawy maj¹tku ma³-
¿onków przed ich wzajemnymi prawami. Poruszy³ te¿ kwestiê przeobra-
¿eñ w procedurach postêpowania s¹dowego w sprawach rodzinnych, do
których �przes¹czy³y siê� elementy procedur anglosaskich, eksponuj¹-
cych �przekonanie sêdziego o s³uszno�ci rozstrzygniêcia�, spychaj¹ce na
plan dalszy inne przes³anki orzekania.

Shao Yunlong nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e rodzina chiñska zmienia siê pod
wp³ywem zmian w ¿yciu gospodarczym i ¿e chiñskie prawo rodzinne
bêdzie pod¹¿aæ za tymi zmianami.

Ad 8) ,,Rola notariuszy w przenoszeniu praw do nieruchomo�ci na
przyk³adzie aktualnego prawodawstwa chiñskiego�. Z kolei Zhang Zha-
ohui nie mia³ w¹tpliwo�ci, ¿e prawo obrotu nieruchomo�ciami staje siê
jednym z wa¿niejszych w systemie prawa gospodarczego, za� specjalne
miejsce w systemie obrotu nieruchomo�ciami w³adze chiñskie wyzna-
czaj¹ notariuszom.

Konstatacja ta ma istotne znaczenie, gdy zwa¿ymy, ¿e w Chinach
wielk¹ i tradycyjn¹ rolê odgrywaj¹ instytucje po�rednictwa handlowego.
W efekcie biura rejestruj¹ce umowy, a tak¿e powstaj¹ce biura rejestruj¹ce
nieruchomo�ci przypisuj¹ sobie prawo do oceny prawid³owo�ci sporz¹-
dzania aktów notarialnych. W tym stanie rzeczy zamiarem �rodowiska
notarialnego ChRL jest ograniczenie kontroli ww. biur jedynie do kontroli
formalnej, z wy³¹czeniem jakichkolwiek funkcji nadzoru. Jak siê wydaje,
nie bêdzie to ³atwe, bowiem konflikt przebiegaæ bêdzie na linii notariusz
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(podmiot o w¹tpliwym ci¹gle statusie) � urzêdnik pañstwowy (podmiot
o statusie niew¹tpliwym i ugruntowanym).

Podobnie jak w wielu innych obszarach, w obrocie nieruchomo�ciami
zdaje siê zwyciê¿aæ opcja uczynienia z notariusza aktywnego uczestnika
negocjacji, weryfikacji o�wiadczeñ stron kontraktu i warto�ciowania
przedmiotu sprzeda¿y. Opcja ta niesie ze sob¹ wiele zagro¿eñ, które
niepomiernie wzrosn¹, gdy notariusze przestan¹ byæ chronieni jako dzia-
³aj¹cy na rachunek pañstwa (co ma miejsce w przypadku ci¹gle istnie-
j¹cych biur notarialnych).

Ad 9) ,,Rola notariuszy w kszta³towaniu zaufania spo³ecznego�.
W wyst¹pieniu Zhou Zhyang przebija³y pogl¹dy czêsto powtarzane w
ocenach roli notariatu chiñskiego wzglêdem pañstwa i spo³eczeñstwa.
Autorka przedstawi³a kwestie dwoisto�ci roli notariusza: jako podmiotu
dokonuj¹cego czynno�ci w sprawach powierzonych mu przez indywi-
dualnych kontrahentów i jako podmiotu chroni¹cego interes publiczny.
Jej zdaniem, notariat zajmuje szczególne miejsce, dzia³aj¹c w obszarze
miêdzy ustaw¹ a rynkiem, czy jak kto woli � miêdzy obszarem prawa
publicznego i prawa prywatnego. Oceniaj¹c obecny stan prawa i gospo-
darki w Chinach, Zhou Zhyang podkre�li³a konieczno�æ doskonalenia
systemu legislacyjnego i s¹dowego, maj¹cego za przedmiot notariat. Ten
ostatni zmieniaæ siê bêdzie wraz ze zmianami w systemie pañstwowym, a
zw³aszcza administracyjnym, który dot¹d obejmowa³ biura notarialne.

Ad 10 i 11) ,,Rola i skuteczno�æ aktów notarialnych w systemie
bezpieczeñstwa publicznego� i ,,Notariusze a bezpieczeñstwo kontrakto-
wania�. Fundamentalna rola notariusza w aktywno�ci mikroekonomicz-
nej�. Referaty He Ju i Rao Jiana wi¹za³y siê tematycznie. Eksponowa³y
problemy znane notariuszom ³aciñskim, a dopiero poznawane przez
Chiñczyków, takie jak moc dowodowa aktu notarialnego w postêpowaniu
s¹dowym, �rodki dostêpne notariuszowi s³u¿¹ce ochronie interesów stron
w akcie notarialnym, aspekty notarialne ustanawiania zastawu i hipoteki,
praw autorskich.

Interesuj¹ce by³y rozwa¿ania Rao Jiana na temat przeobra¿eñ w
gospodarce, wywo³anych postêpem technologicznym i wykszta³caniem
siê �produktów (towarów) intelektualnych� Wspó³czesne wytwory in-
telektualne, naukowe, twórcze staj¹ siê coraz czê�ciej przedmiotem tran-



224

Kronika zagraniczna

sakcji. W warunkach podzia³u pracy i g³êbokiej specjalizacji twórca nie
zawsze ma czas i kapita³, aby w pe³ni samodzielnie wdra¿aæ (realizowaæ)
swe wynalazki. Prawo, nawet w najwy¿ej rozwiniêtych pañstwach, nie
daje ochrony w pe³ni satysfakcjonuj¹cej twórców. Po pierwsze, dlatego
¿e w toku realizacji wynalazku konieczne jest choæby czê�ciowe ujaw-
nienie konceptu, na którym siê on zasadza, po wtóre, wynalazki maj¹ to
do siebie, ¿e wyprzedzaj¹ dotychczasowe sposoby my�lenia, tak¿e praw-
niczego, w kwestiach których dotycz¹. Po trzecie, kosztowne procedury
ochronne i procesowe nie zawsze s¹ dostêpne dla wynalazców i innych
twórców �produktów intelektualnych�. Wchodz¹c w jakiekolwiek uk³ady
z przedsiêbiorcami zdolnymi wdro¿yæ wynalazki lub opublikowaæ dzie³o,
ich twórcy pragn¹ zabezpieczyæ siê przed nadu¿yciami zaufania, plagia-
tami i zwyk³¹ kradzie¿¹, st¹d notarialne potwierdzenie autorstwa i pierw-
szeñstwa staje siê niezbêdnym, pierwszym krokiem do �urynkowienia
wytworów intelektualnych�. Kwestie te nabieraj¹ w Chinach coraz wiêk-
szego znaczenia wraz ze wzrostem przekonania o prawach autora do jego
dzie³a, co stanowi powa¿n¹ transformacjê w mentalno�ci Chiñczyków
nawyk³ych do doskonalenia cudzych wytworów drog¹ ich praktycznego
stosowania i ulepszania.

Ad 12) �Autentyfikacja: gwarancja legalna rozwoju gospodarczego�.
Podstawowa konstatacja p³yn¹ca z wyst¹pienia Xie Songzenga brzmi: akt
notarialny poprzez swe cechy wzmacnia rozwój gospodarczy, zapewnia-
j¹c stronom kontraktuj¹cym bezpieczeñstwo, zaufanie, stabilizacjê regu³
umownych. Odmiennie ni¿ urzêdników, notariuszy nie potrzeba �przy-
uczaæ� do zrozumienia istoty umowy. Wrêcz przeciwnie, to oni mog¹
�przyuczaæ� uczestników obrotu gospodarczego. W efekcie czynno�ci
notarialnych wzrasta motywacja dla dzia³añ ekonomicznych, które ani
przez pañstwo (bo przecie¿ dzia³a on w jego imieniu), ani przez spo³e-
czeñstwo (bo przecie¿ dzia³a on w jego interesie), ani przez innych przed-
siêbiorców (bo przecie¿ ka¿dy mo¿e korzystaæ z pomocy notariusza) nie
mog¹ byæ uznawane za nielegalne czy niesprawiedliwe.

Akt notarialny, którego przedmiotem jest umowa gospodarcza, zapew-
nia warunki pewnej równowagi miedzy stronami. Obni¿a tak¿e ostatecz-
nie szeroko rozumiane koszty transakcyjne. Zawsze bowiem, gdy ro�nie
wzajemne zaufanie uczestników obrotu, obni¿aj¹ siê koszty ekonomiczne
i spo³eczne.
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Ad 13) �Funkcja przechowywania dowodów i jej realizacja�. Referat
przygotowany przez Miejskiej Biuro Notarialne w Szanghaju stanowi³
swoiste rozwiniêcie i uzasadnienie wyst¹pienia Zhou Zhyang (ad 9). Prze-
chowywanie dowodów przez notariuszy chiñskich stanowi jedn¹ z g³ów-
nych ich funkcji buduj¹cych zaufanie publiczne (którego, dodajmy, nie
maj¹ urzêdy, a nawet s¹dy, uznawane za skorumpowane). W referacie
obja�niono znaczenie pojêæ �dowód� i �przechowywanie�, obowi¹zuj¹ce
w prawie i zwyczajach chiñskich. Wskazano te¿ podstawowe cechy no-
tarialnego przechowywania (chronienia) dowodów, a mianowicie: two-
rzenie gwarancji bezpieczeñstwa w obrocie prawnym, w którym odwo³aæ
siê mo¿na do faktów potwierdzonych przez notariusza, skuteczna ochro-
na interesów praw uczestników kontraktów gospodarczych i funkcja pre-
wencyjna chroni¹ca przed kosztownymi sporami.

Ad 14) �Problemy prawne interwencji notariusza w proces tworzenia
spó³ek�. Powo³ywanie do ¿ycia spó³ek jest na gruncie chiñskim zagad-
nieniem ca³kowicie nowym. Brak nie tylko do�wiadczenia co do wymo-
gów ich funkcjonowania, ale nawet (a dla prawnika � przede wszystkim)
pojêæ (terminów) chiñskich, które opisywa³yby tê instytucjê. Nie ma te¿
formalnego obowi¹zku siêgania do aktu notarialnego z Szanghaju, przy
tworzeniu spó³ek (np. j.v.). Notariusze z Miejskiego Biura Notarialnego
z Szanghaju przedstawili wykaz problemów, które wi¹¿¹ siê, ich zdaniem,
z powierzeniem notariatowi dzia³añ legalizuj¹cych spó³ki i inne formy
zbiorowej dzia³alno�ci gospodarczej. Jednym z wa¿niejszych jest rozdzie-
lenie uprawnieñ administracji i notariatu. Ta pierwsza uzurpuje sobie prawo
do orzekania prawid³owo�ci zapisów w aktach notarialnych tworz¹cych
spó³ki, ustalaj¹cych ich reprezentacjê i zakresy dzia³ania. W praktyce
osoby tworz¹ce spó³ki (np. j.v.) udaj¹ siê do notariusza tylko wtedy, gdy
maj¹ przekonanie, ¿e jego osobiste kontakty w urzêdach pañstwowych
przyspiesz¹ proces legalizacji. Prawo spó³ek jest w Chinach przestrzeni¹,
na której �cieraj¹ siê wp³ywy common law i prawa ³aciñskiego. Chiñczycy
za� � jak to wynika³o z dyskusji � wybior¹ rozwi¹zania, które bêd¹ bardziej
praktyczne i mniej kosztowne.

Ad 15) ,,Notariat elektroniczny w Internecie. Propozycje rozwi¹zañ two-
rz¹cych bezpieczeñstwo handlu elektronicznego�. Referat przygotowany
przez biuro notarialne w Ning Bo nasycono terminologi¹ techniczn¹, ale
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wniosek zeñ p³yn¹cy by³ oczywisty i zrozumia³y � jakkolwiek wirtualne
mog¹ byæ czynno�ci podmiotów �graj¹cych� (uczestnicz¹cych) w sys-
temie, przestêpstwa komputerowe (internetowe) nie s¹ wirtualne. Wy-
wo³uj¹ ca³kiem (je�li nie ca³kowicie) realne skutki, stad notariusz musi
byæ maksymalnie zabezpieczony przed u¿yciem jego osoby (czy jego
dzia³añ) dla aktów przestêpczych.

Rozwijaj¹cy siê obrót elektroniczny wywo³uje zmiany w dzia³aniach
notariatu (brak bezpo�rednio�ci i równoczesno�ci o�wiadczeñ, elektro-
niczne postaci dokumentów, dowodów, podpisów itd.)

Nie ma jeszcze nie tylko wypracowanych rozwi¹zañ technicznych,
ale tak¿e jasnej koncepcji miejsca i roli notariusza w obrocie elektronicz-
nym. Jest jednak oczywisty cel � przeniesienie ugruntowanego ju¿ za-
ufania i twórczej dzia³alno�ci notariusza z przestrzeni realnej do przestrzeni
wirtualnej. Zmienia siê �rodek komunikacji, ale formalizm i klasyczna
metoda tworzenia bezpieczeñstwa obrotu musz¹ byæ tak¿e w nowych
okoliczno�ciach zachowane. Byæ mo¿e stworzone zostan¹ procedury, w
których kontrakty notarialne zawierane bêd¹ w uk³adzie: strona A nota-
riusz A � notariusz B strona B, a wiêc z udzia³em dwóch notariuszy albo
notariuszy wykorzystuj¹cych swoich �agentów terenowych�. W nowym
technologicznie �wiecie wszelkie sposoby, techniki i procedury winny byæ
dopuszczalne dla zachowania statusu notariusza jako funkcjonariusza
publicznego, gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo obrotu.

Ad 16) �Eskortowanie okrêtu gospodarki narodowej dla dobra wspól-
nego rozwoju � interwencje notariatu w handlu miêdzynarodowym�.
Poszerzanie skali uczestnictwa gospodarki chiñskiej w obrocie miêdzy-
narodowym jest jednym z priorytetów polityki ChRL, stwierdza³ w swym
wyst¹pieniu referent z biura notarialnego w Ningbo, powtarzaj¹c znan¹
deklaracjê przywódców partyjnych i pañstwowych ChRL.

Przyst¹pienie tego kraju w roku 2001 do �wiatowej Organizacji Handlu
wymusi³o pewne zmiany instytucjonalne i funkcjonalne w gospodarce
Chin. Teraz zmiany musz¹ obj¹æ notariat chiñski, aby by³ zdolny w³¹czyæ
siê w system wspó³pracy globalnej. Przed notariuszami chiñskimi, stwier-
dzi³ referent, stoi nie³atwe zadanie takiego udoskonalenia efektów swej
pracy, aby nie by³y one kwestionowane poza granicami kraju. Z drugiej
strony notariusze chiñscy musz¹ byæ przygotowani do �konsumowania
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produktów prawniczych �wiatowej klasy�. Przyk³adem mog¹ byæ listy
kredytowe, dokumenty zastawne, dokumentacje przetargowe itd.

W tej mierze notariusze chiñscy napotykaæ bêd¹ nie tylko na prze-
szkody natury technicznej, ale tak¿e mentalnej, wywo³ywane nieznajo-
mo�ci¹ idei, jakie tkwi¹ u podstaw instytucji prawnych �wiata zachod-
niego.

Pesymistyczna wizja przysz³o�ci notariatu H. Fesslera
W ostatnim dniu obrad, w sesji poprzedzaj¹cej oficjalne podsumowa-

nie, odby³a siê dyskusja panelowa pod przewodnictwem not. Helmuta
Fesslera26.

H. Fessler przedstawi³ problemy, przed którymi stawaæ bêd¹ notariu-
sze w XXI wieku i które niepokoj¹ w³adze UINL. Za najwa¿niejsze prezydent
Fessler27 uzna³:

1) kwestiê konfliktu miêdzy prawem ³aciñskim a common law,
2) agresywn¹ postawê adwokatury, nie krepowanej regu³ami deon-

tologii spo³ecznej, skierowan¹ m.in. na obszary dzia³añ notariatu,
3) chwiejn¹ postawê pañstwa jako dyspozytariusza w³adztwa publicz-

nego w stosunku notariatu, co skutkuje z jednej strony eksploatacj¹ no-
tariuszy w obszarze danin publicznych, sprawozdawczo�ci statystycznej,
informacji kryzysowej, dzia³añ antykorupcyjnych itd., a z drugiej brakiem
wsparcia w tworzeniu jednolitych modu³ów deontologicznych, niedo-
puszczaniem do realnego udzia³u notariatu w tworzeniu prawa, wreszcie

4) rysuj¹cy siê konflikt miêdzy klasycznymi wymogami formalistyki
notarialnej a rozwijaj¹cym siê rynkiem elektronicznym. Zdaniem H. Fesslera,
oceny przysz³o�ci nie s¹ korzystne dla notariatu, który zwi¹zany swym
publicznym statusem, poczuciem legalizmu oraz historycznie wykszta³-
con¹ misj¹ jawi siê jako strona s³absza w wymienionych wy¿ej obszarach
konfliktów. Konflikt nie jest zreszt¹ kategori¹ blisk¹ notariatowi. To raczej
kategoria zwi¹zana z common law, cechami stronniczo�ci adwokatury,
polityk¹ pañstwow¹, a tak¿e regu³ami gospodarki rynkowej, w której
przychodzi aktualnie dzia³aæ notariuszom.
26 Na specjalne zaproszenie Sekretariatu UINL i Sekretariatu Konferencji, którym

zale¿a³o na mo¿liwie szerokiej reprezentacji miêdzynarodowej, uczestniczy³ w niej przed-
stawiciel Polski � not. Roman Sowiñski.
27 Not. H. Fessler by³ w poprzedniej kadencji Prezydentem UINL.
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Podzielaj¹c pogl¹d H. Fesslera co do zagro¿eñ, przed jakimi staje
wspó³czesny notariat, not. R. Sowiñski stwierdzi³, ¿e nie musz¹ one
koniecznie przekszta³ciæ siê w wyniszczaj¹cy konflikt adwokatura � notariat,
prawo ³aciñskie � common law. Nale¿y postawiæ pytanie, czy notariat jako
instytucja spo³eczna i prawna, i notariusze jako ,,funkcjonariusze prawa
³aciñskiego� skazani s¹ na zag³adê, ustêpuj¹c agresywnym przeciwnikom.
Nie ma takich stanów, nawet najbardziej zagro¿eniowych, którym nie
mo¿na przeciwdzia³aæ, zapobiegaj¹c przewidywanej zapa�ci. Z ka¿dym,
nawet najbardziej zajad³ym przeciwnikiem, mo¿na szukaæ z pewno�ci¹
kompromisu, wykazywaæ swoje walory, przeformu³owywaæ priorytety.
Istnieje mo¿liwo�æ szukania kompromisu i doprowadzenia doñ w rela-
cjach: prawo ³aciñskie i common law. W walce z zagro¿eniami zewnêtrz-
nymi, o których mówi³ H. Fessler, niezwykle wa¿n¹ bêdzie konsolidacja
�rodowiska notarialnego, ustalenie i surowe przestrzeganie zasad deon-
tologicznych.

Dla notariatu chiñskiego, wkraczaj¹cego na drogê, któr¹ notariat polski
kroczy ju¿ dwana�cie lat, najwa¿niejsza jest pewno�æ trwa³o�ci reform
i akceptacja spo³eczna, a zw³aszcza akceptacja w³adz decyduj¹cych w
Chinach o reformach, w tym tak¿e o notariacie. Notariusze Chiñscy maj¹
za sprzymierzeñców dwa stany, których warto�ci nie da siê przeceniæ.
Po pierwsze, tradycjê konfucjañsk¹, w której poszukiwanie harmonijnych
rozwi¹zañ i cierpliwo�æ w wyk³adaniu swych racji jest regu³¹ naczeln¹.
Du¿e znaczenie ma te¿ paternalizm konfucjañski, nakazuj¹cy dba³o�æ w³adz
wobec swych funkcjonariuszy28.

Po wtóre, notariusze chiñscy maj¹ wsparcie ideologiczne zawarte
w decyzjach III plenum XIV Zjazdu i IV plenum XV Zjazdu oraz we
wszystkich praktycznie ustaleniach XVI Zjazdu KPCH. Skoro na tak
wysokim szczeblu zapad³y decyzje o pog³êbianiu reform rynkowych,
wzmacnianiu prawa i tworzeniu warunków do prywatyzacji notariatu, to
bêd¹ one z pewno�ci¹ realizowane.

Kwesti¹ pierwszoplanow¹ jest konsolidacja ca³ego �rodowiska praw-
niczego Chin. Notariusze nie powinni poszukiwaæ, pog³êbiaæ i demoni-
zowaæ konfliktów z jakimikolwiek innymi grupami prawniczymi. Konflikt
28 W tym miejscu mego wyst¹pienia widoczne by³y wyra�ne objawy akceptacji ze

strony s³uchaczy chiñskich.
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miêdzy notariatem a adwokatur¹, o którym mówi³ H. Fessler, nie jest
nieuchronny w Chinach. Konieczna jest wspó³praca wszystkich zawo-
dów prawniczych: notariuszy, adwokatów, radców prawnych, pracow-
ników uniwersyteckich, a tak¿e prawników zatrudnionych w administra-
cji, dla ustalenia odpowiedniej rangi prawa w �wiadomo�ci spo³ecznej,
i co nie mniej wa¿ne, a w okresie reform nawet wa¿niejsze, w �wiado-
mo�ci tych, którzy kieruj¹ pañstwem.

Wzmocnieniu musi ulec tak¿e pozycja Stowarzyszenia Notariuszy
Chiñskich jako legalnej reprezentacji notariatu w Chinach.

Po wyst¹pieniu not. R. Sowiñskiego, H. Fessler, prowadz¹cy dyskusjê
panelow¹, skonstatowa³, ¿e rzeczywi�cie � w odró¿nieniu od przedsta-
wiciela Polski � jest umiarkowanym pesymist¹ i ¿e na gruncie europejskim
aktualnie �cieraj¹ siê pogl¹dy pesymistyczne i optymistyczne co do rozwoju
ro¿nych instytucji spo³ecznych i prawnych.

W dalszej dyskusji kolejno g³os zabierali przedstawiciele Francji, W³och,
Belgii i Hiszpanii, wszyscy popieraj¹c optymistyczne nastawienie przed-
stawiciela Polski, z tym, ¿e delegat belgijski, zgadzaj¹c siê z nim co do
zasady, nie podzieli³ pogl¹du na temat mo¿liwego kompromisu miêdzy
prawem ³aciñskim a common law. Jego zdaniem, nale¿y dobrze przygo-
towaæ siê do ostrego konfliktu i nie liczyæ na sk³onno�ci koncyliacyjne
ze strony przedstawicieli common law i adwokatury anglosaskiej.

Prezydent Fessler przyzna³, ¿e byæ mo¿e pewne tendencje s¹ odwra-
calne, pozosta³ jednak przy pogl¹dzie o agresywnym ekspansjonizmie
common law i anglosaskich instytucji prawnych. Jego zdaniem, du¿ym
problemem jest chwiejna postawa pañstw (w³adz pañstwowych) o pro-
weniencji ³aciñskiej, które eksploatuj¹c notariat nie dostrzegaj¹ zagro¿e-
nia w ekspansji common law, do którego spo³eczeñstwa ³aciñskie nie s¹
kulturowo przygotowane.

Roman Sowiñski


