


Czasy Nowożytne, tom iX(X)/2000
Periodyk poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku

Antoni Kość SVD 
(Lublin)

Rozwój prawa w czasie Republiki Chińskiej (1912-1949)

1. WALKA O NOWOCZESNE CHINY
Czas istnienia Republiki Chińskiej można podzielić na trzy okresy. Okres pierwszy 
(1912-1927) można określić jako czas politycznego i duchowego rozbicia Chin. 
Rewolucja chińska (1911-1913) kierowana przez Sun Yatsena (1866-1925) do
prowadziła wprawdzie do abdykacji ostatniego cesarza dynastii Ching Pu Yi w 
1912 roku, nie przyniosła jednak ani narodowego ani społecznego uzdrowienia. 
Wręcz przeciwnie doprowadziła do rozbicia Chin na liczne ośrodki władzy, gdzie 
poszczególni przywódcy nie powoływali się już więcej na „mandat nieba”, lecz 
sprawowanie swojej władzy legitymowali jedynie siłą wojskową.

Nie można też mówić o jedności Chin na płaszczyźnie gospodarczej. Na 
terenach przybrzeżnych rozwijał się przemysł lekki, w Mandżurii przemysł cięż
ki, natomiast w głębi kraju nadal panowały stosunki feudalne. W miastach przy
brzeżnych swoją pozycję gospodarczą umacniały stopniowo państwa zachodnie, 
natomiast w głębi kraju powstawały samodzielne jednostki gospodarcze z lorda
mi wojennymi na czele.

Także na płaszczyźnie kulturowej Chiny były daleko oddalone od znalezie
nia swojej nowej tożsamości narodowej. Aktywiści „Ruchu 4 maja”1 z 1919 roku 
byli jedynie jednomyślni co do odrzucenia konfucjanizmu jako oficjalnej ideolo
gii państwowej. Natomiast co do kwestii wyboru nowej drogi nie było żadnych 
rozstrzygnięć, czy ma to być droga zachodniego kapitalizmu, komunizmu, czy 
nawet anarchizmu.

Kuomintang2 rościł sobie pretensje, że ma najbardziej właściwą odpowiedź 
na palące problemy polityczne i społeczne. Do programu Kuomintangu weszły

' Ruch 4 maja był akcją protestacyjną w Chinach w 1919 roku przeciwko przekazaniu 
Japonii przez konwencję wersalską byłych koncesji niemieckich w prowincji Shandong. 
Antyrządowe i antyjapońskie manifestacje, zapoczątkowane 4 maja przez studentów w 
Pekinie, ogarnęły około 150 miast chińskich. Pod wpływem ruchu delegacja chińska nie 

 ̂wzięła udziału w podpisaniu 28 VI 1919 r. traktatu pokojowego w Wersalu 
Kuomintag był chińską partią polityczną założoną przez Sun Yat-sena. Początkowo był 
partią o charakterze liberalno-demokratycznym. W latach 1922-23 pod wpływem bol-
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sformułowane przez Sun Yatsena tzw. „trzy zasady ludu (sanmin chui), a mianowi
cie: zasada nacjonalizmu — walka przeciwko dynastii mandżurskiej; zasada ludo- 
władztwa —  ustanowienie republiki; zasada dobrobytu ludu —  zrównanie w pra
wach do ziemi.

Drugi okres Republiki Chińskiej (1927-1937) naznaczony był zdobywa
niem dalszych części Chin przez oddziały wojskowe wierne Kuomintangowi. Po 
śmierci Sun Yatsena do głosu doszło prawe skrzydło Kuomintangu pod przywódz
twem Chiang Kaisheka (1887-1975). Chiang Kaishek po wkroczeniu do Shan- 
ghaju w 1927 roku zerwał sojusz z komunistami i utworzył w Nankinie rząd ku- 
omintangowski. Rząd ten jednak sprawował rzeczywistą władzę tylko nad pro
wincjami leżącymi wzdłuż wybrzeża morskiego, podczas gdy w głębi kraju de 
facto nadal rządzili lordowie wojenni, z którymi rząd musiał iść na liczne kom
promisy.

Głównymi podporami nowego rządu stało się mieszczaństwo, przeważnie 
z miast wybrzeża, urzędnicy i większość wielkich posiadaczy ziemskich. Inteli
gencja, która na początku sympatyzowała z Kuomintangiem, po ogłoszeniu przez 
niego odnowicielskiego „ruchu nowe życie”, odwróciła się od jego programu.

Rząd w Nankinie przystąpił od razu do realizacji swojego programu ekono- 
miczno-politycznego, a mianowicie zreformował system walutowy, zmodernizo
wał armię, rozbudował linie kolejowe, rozbudował żeglugę morską i ujednolicił 
system edukacji, który od czasu zlikwidowania systemu egzaminów państwowych 
w 1906 roku był w stanie rozbicia. Dzięki wytrwałym pertraktacjom od 1929 roku 
na arenie międzynarodowej rząd nankiński odzyskał prawo pobierania cła, a przede 
wszystkim zreformował od podstaw system prawny, który jednak był skierowany 
na potrzeby mieszkańców miast, a zaniedbywał mieszkańców wsi.

Pomimo tych wszystkich sukcesów Kuomintang nie był jednak w stanie 
zmobilizować mas ludu wiejskiego do istotnej reformy stosunków społecznych 
celem przeprowadzenia gruntownej reformy rolnej i zdobycia dla siebie inteli
gencji wykształconej w duchu zachodnim.

Trzeci okres Republiki Chińskiej (1937-1945) wyznacza atak Japonii na 
Chiny w 1937 roku i ośmioletnia walka przeciwko Japonii.Pomimo ciężkich po
rażek wojna przyniosła Chinom pewne zyski, jak koniec eksterytorialności w roku 
1943, uznanie Chin na arenie międzynarodowej jako supermocarstwa, odzyska

szewików zradykalizował swój program, stając się partią rewolucyjno-demokratyczną. 
Od 1924 do 1927 roku współpracował z Komunistyczną Partią Chin. Po śmierci Sun Yat
sena nowy przywódca Kuomintangu, Chiang Kai-shek, zerwał współpracę z komunista
mi. Do 1936 roku trwała wojna domowa między Kuomintangiem a Komunistyczną Par
tią Chin, zawieszona z powodu inwazji Japonii na Chiny. Walkę wznowiono w 1949 roku 
po zwycięstwie komunistów w Chinach. Kuomintangowskie władze Republiki Chińskiej
i wierne im oddziały wojskowe schroniły się na Tajwanie. Rządy Kuomintangu na Taj
wanie uczyniły z wyspy jeden z najszybciej rozwijająco się gospodarczo krajów świata.
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nie Mandżurii i Tajwanu. Jednak na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej Kuomin
tang stracił kredyt zaufania i w ciągu trzech lat (1946-1949) przegrał wojnę do
mową z oddziałami komunistycznymi i musiał uciekać na Tajwan.

2. ROZWÓJ PRAWA W CZASIE REPUBLIKI:
UTRATA WŁASNEJ TRADYCJI I RECEPCJA PRAWA OBCEGO

2.1. Dwie fazy recepcji
2.1.1. Pierwsza faza do 1923

Już po porażce Chin w wojnie przeciwko Japonii (1894/95), która jeszcze 
bardziej upokorzyła Chińczyków jak przegrana wojna opiumowa przeciwko An
glikom (1840/41), Chińczycy po raz pierwszy zaczęli poszukiwać przyczyn wła
snej słabości i siły zwycięzców. Doszli do przekonania, że nowa dynamika Japo
nii spoczywała nie tylko na pożyczkach ekonomicznych i wojskowych z Zacho
du, lecz także na odważnej reformie systemu prawnego i instytucji państwowych.

Jeszcze w pierwszej fazie reformy w latach 1860-1890, która miała służyć 
gospodarczemu wzmocnieniu Chin, nie było mowy o recepcji prawa obcego. Przy
wództwo chińskie przekonane o wyższości kulturalnej Chin w stosunku do Za
chodu sądziło, że Chiny potrzebują wprawdzie osiągnięć techniki zachodniej, ale 
jednocześnie mogą zachować swój rodzimy system społeczny i kulturowy.

Dopiero ruch reformatorski z 1898 roku powstały po klęsce Chin w starciu 
z Japonią zmierzał nie tylko do przyjęcia materialnych zdobyczy Zachodu, lecz 
odważył się także przyjąć postulaty reform społecznych. Konfucjanizm jednak 
jako ideologia polityczno-społeczna został nietknięty, lecz tylko „na nowo inter
pretowany”. Jeszcze na przełomie XIX i XX wieku Cesarstwo Chińskie było rzą
dzone za pomocą ustaw i instytucji, które miały już ponad tysiąc lat. Ponura wizja 
jej bliskiego końca skłoniła ostatnią dynastię Ching do przeprowadzenia pospiesz
nych reform. I tak w roku 1901 wprowadzono ministerstwo handlu, w 1905 mini
sterstwo spraw wewnętrznych, w 1906 zniesiono ministerstwo egzaminów pań
stwowych i zastąpiono je ministerstwem edukacji.

Jednocześnie rząd ostatniej dynastii Ching wysłał komisje naukowe do 
Europy, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii, aby przygotować reformy sys
temu państwa i prawa. W roku 1907 w ramach ministerstwa sprawiedliwości po
wstała komisja mająca na celu ulepszenie i nową kompilację kodeksu karnego i 
cywilnego. Pracami komisji kierował Shen Chia-pen3, mający wykształcenie kla
syczne urzędnik, który był znawcą zarówno chińskiej tradycji prawnej, jak i wie
lu obszarów prawa zachodniego.

Pierwsze projekty ustaw zajmowały się prawem socjalnym, prawem górni
czym i prawem kolejowym. Poczyniono też przygotowania wstępne do projektu

3 H. S. Brunnert, V. V. Hagelstrom, Present Day Political Organization o f China, Shanghai 
1912, przedruk: Taipei 1963, s. 57.
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nowego kodeksu karnego. Projekt nowego kodeksu karnego opierał się na prawie 
japońskim i prawie niemieckim i po raz pierwszy w historii chińskiej z jednej 
strony ściśle oddzielił od siebie prawo i moralność a z drugiej strony postulował 
równość wszystkich obywateli wobec prawa. Projekt ten jednak został odrzuco
ny.

W tej sytuacji Shen Chia-pen poszedł drogą, którą mogła przyjąć konser
watywna cesarska rada cenzorów, a mianowicie przerobił na nowo stary kodeks 
dynastii Ching, między innymi zniósł karę chłosty, tortury, karę śmierci przez 
poćwiartowanie i odpowiedzialność zbiorową. Rozdzielił też jasno prawo cywil
ne i prawo karne. Kodeks kamy w nowej wersji wszedł w życie zaledwie na kilka 
miesięcy przed upadkiem dynastii Ching, obowiązywał jednak do roku 1928. Waż
niejszy, jak kodeks kamy, był kodeks handlowy z 1904 roku, który nawiązywał do 
wzorów angielskich. W roku 1907 gotowy był również projekt kodeksu cywilne
go. Dopiero jednak po upadku konserwatywnego cesarstwa w 1911 roku reformy 
ustawodawstwa stały się możliwe w większym zakresie. W latach 1914-1923 
powstało kilka kodeksów postępowania procesowego, ustawa o ustroju sądow
nictwa i różnorodne przepisy prawa handlowego. Najbardziej zauważalny był jed
nak brak kodeksu cywilnego i kodeksu handlowego, który obejmowałby całość 
problematyki.

Nowe ustawodawstwo nie było jedynie jurydyczną sztuką dla sztuki, lecz 
miało przed sobą dwa ważne cele, a mianowicie politykę zewnętrzną i politykę 
wewnętrzną. Gdy chodzi o motyw polityki zagranicznej, Wielka Brytania w umo
wie handlowej z Chinami z 5 lutego 1902 roku jako pierwsze mocarstwo obce 
obiecała, że zrezygnuje ze swoich praw do eksterytorialności zdobytych na mocy 
„nierównych umów” w 1842 roku, jeśli Chińczycy zmienią swoje archaiczne pra
wo i dostosują je do standardów nowoczesnych ustawodawstw zachodnich. Tak
że Stany Zjednoczone Ameryki, Japonia i inne mocarstwa obce, które również 
chciały zachować jurysdykcję nad własnymi obywatelami w Chinach, dołączyły 
się do tej obietnicy. Tak więc u przywódców chińskich powstało przekonanie, że 
jedyną możliwą pokojową drogą do zlikwidowania zagranicznych praw do ekste
rytorialności będzie reforma prawa według wzorów zachodnich.

Motyw ten był podsycany również faktem wywieszania we wszystkich urzę
dach publicznych testamentu Sun Yatsena, który wyzwolenie Chin z rąk obcych 
mocarstw, a tym samym pośrednio stworzenie również nowoczesnego prawa, uczy
nił głównym celem swoich rządów. Właśnie zagraniczne sądownictwo konsular
ne w Chinach było szczególnie czułym punktem dla nacjonalistów chińskich i 
było odbierane jako wynik nierównych umów. Nie tylko obcokrajowcy, ale nawet 
niekiedy obywatele chińscy, dzięki temu systemowi byli wyjęci spod sądownic
twa krajowego i władzy policyjnej. Byli oni przekazywani albo sądom konsular
nym swoich krajów albo tzw. „sądom mieszanym” złożonym z obcokrajowców i 
Chińczyków.
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Drugi motyw reformy prawa był związany z rewolucją społeczną, którą 
miał na celu Sun Yatsen. Nowoczesne prawo miało być siłą napędową nie tylko 
na obszarze gospodarki, lecz także w modernizacji społeczeństwa i rodziny. Ha
sła wzywające do wyzwolenia kobiety z wiązów tradycji znajdowały posłuch u 
ludu.

2.1.2. Druga faza od 1929
Chwila ponownego podjęcia działalności recepcyjnej przerwanej w 1923 

roku zbiegła się z przywróceniem jedności Chin przez Kuomintang. W roku 1928 
stolica państwa została przeniesiona z Pekinu do Nankinu. Zadanie dalszej kody
fikacji zostało powierzone nowo stworzonej rządowej komisji kodyfikacyjnej. 
Rządowa komisja kodyfikacyjna stworzyła pięć specjalnych komisji dla: prawa 
cywilnego, prawa handlowego, prawa rolnego, prawa pracy i prawa samorządów 
lokalnych. W ciągu kilku lat stworzono regulacje prawne, które w sposób eklek
tyczny gromadziły najróżniejsze porządki prawne świata. Zgodnie z zasadą brano 
to, co uważano za najlepsze4.

Przedmiotem recepcji stały się przede wszystkim normy europejskiego pra
wa kontynentalnego, zaś prawo angloamerykańskie miało jedynie charakter mar
ginalny. W prawie cywilnym i prawie handlowym przeważył wpływ prawa nie
mieckiego, często drogą pośrednią poprzez prawo japońskie. Kodeks cywilny stwo
rzony przez Kuomintang jest prawie identyczny z niemieckim kodeksem cywil
nym (BGB) z 1896 roku.

Tutaj powstaje pytanie: dlaczego ustawodawca chiński zdecydował się na 
taki krok. Strona niemiecka o tej recepcji ani nie miała pojęcia ani też nie była 
konsultowana. Recepcja prawa niemieckiego w Chinach może być uważana za 
udaną, ponieważ prawo niemieckie było uważane za dobre jakościowo i technicz
nie najbardziej sprawdzone5. Najbardziej przekonywującym powodem recepcji 
prawa niemieckiego w Chinach był jednak fakt, że ustawodawca chiński mógł 
sięgnąć do nowo powstałych kodyfikacji japońskich z czasów Meiji (1868-1912). 
Kodyfikacje te były spisane w znakach chińskich, dlatego też dla Chińczyków 
stanowiły bezpośrednią podstawę języka prawniczego. Dla Japonii zaś wzorem 
było prawo niemieckie.

Kodeks cywilny (minfa) został ogłoszony w 1929 roku. Co do treści zawie
rał materię niemieckiego kodeksu cywilnego i regulacje niemieckiego kodeksu 
handlowego. Niezależnie od tego powstały liczne ustawy specjalne regulujące 
stosunki handlowe, j ak prawo handlu morskiego (1929), prawo ubezpieczeń (1929), 
prawo akcyjne (1929), prawo znaków handlowych (1930), prawo okrętowe (1930),

K. Bünger, Die Rezeption des europäisches Rechts in China, w: E. Wolff (red.), Beiträge
zur Rechtsforschung, Berlin-Tübingen 1950, s. 178.

4

Tamże.
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prawo izb handlowych (1930) i prawo bankowe (1931). Wszystkie te regulacje 
mieszczą się pod wspólnym tytułem „prawo handlowe” (shangfa) i są przeciwsta
wione prawu cywilnemu (minfa). Prawo cywilne i handlowe razem zaś mieszczą 
się pod wspólnym tytułem „sprawy cywilne” (minshih).

Do czasu wybuchu wojny obronnej przeciwko Japonii w 1937 roku Chiny 
przyjęły następnych kilka kodeksów i skompilowały je razem pod wspólnym ty
tułem na wzór japoński „sześć ustaw” (liu-fa)6. Chodzi tutaj o następujące usta
wy: konstytucja (w ostatecznej wersji z 1947), prawo cywilne (1929), prawo cy
wilne procesowe (1935, w ostatecznej wersji z 1946), prawo karne (1935), prawo 
karne procesowe (1935) i prawo administracyjne (1929).

Na szczególną uwagę zasługuje tutaj kodeks cywilny. Pierwszy jego pro
jekt powstał jeszcze w końcowym okresie cesarstwa w roku 1907. Idąc za wzo
rem niemieckim został podzielony na pięć ksiąg. Po rewolucji chińskiej (1911— 
1913) ukształtowała się nowa komisja, która przedstawiła drugi projekt kodeksu 
cywilnego, który był podzielony na 1522 paragrafów. Projekt ten został ogłoszo
ny w 1925 roku. Stał się on podstawą końcowej wersji kodeksu cywilnego, przy
jętej przez rządową komisję kodyfikacyjną. Kodeks ten jednak nie został ogło
szony jako jedna zamknięta całość, lecz był ogłaszany i wchodził w życie częścia
mi, każdorazowo poprzedzony ustawą wprowadzającą rządu narodowego. I tak: 
część ogólna została ogłoszona 23 maja 1929 i weszła w życie 10 października 
1929; prawo zobowiązań zostało ogłoszone 22 listopada 1929; prawo rzeczowe 
30 listopada 1929; prawo spadkowe i prawo rodzinne 26 grudnia 1930 roku.

Nowy kodeks cywilny chociaż zawierał także najważniejsze postanowie
nia prawa handlowego, to liczba paragrafów została zmniejszona z 1522 do 1225. 
Część ogólna liczyła 152 paragrafów, prawo zobowiązań 604, prawo rzeczowe 
210, prawo spadkowe 171, prawo rodzinne 88. Redukcja ta była możliwa nie 
dlatego, że została ulepszona technika legislacyjna ale dlatego, że do minimum 
została ograniczona w kodeksie liczba lokalnych zwyczajów. Lokalnemu prawu 
zwyczajowemu pozostawiono więcej wolnej przestrzeni i w ten sposób nowy 
kodeks cywilny otrzymał charakter systematycznej syntezy minimalnego standar
du w skali całego kraju.

2.2. Wady nowego prawa
Teoretycznie bardzo starannie przygotowane nowe prawo mogłoby znaleźć 

adekwatne echo w praktyce, gdyby było w stanie dać odpowiedź na rzeczywiste 
pytania chińskiego ludu, a ponadto gdyby było zapisane w formie zrozumiałej dla 
przeciętnego człowieka. Rzeczywistość jednak przeczyła temu stanowi rzeczy.

6
Pod tym samym tytułem „sześć ustaw” ukazują się dalej także dzisiaj ustawy w Japonii i 
na Tajwanie.
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Polityka Kuomintangu była popierana przede wszystkim przez mieszczań
stwo zamieszkałe w miastach wybrzeża, urzędników i wielkich właścicieli ziem
skich. Ten stan rzeczy komuniści określali jako „półfeudalizm” i „biurokratyczny 
kapitalizm”. Również nowe prawo będąc odbiciem bieżącej polityki Kuomintan
gu koncentrowało się na przemyśle i gospodarce wybrzeża i na problemach miast 
a zaniedbywało głębię kraju z problemami biednych rodzin chłopskich. Taka po
lityka jednak była przeciwna ideom założyciela Kuomintangu, Sun Yatsena. Sun 
Yatsen postulował bowiem w swoich „trzech zasadach ludu” nie tylko odzyskanie 
suwerenności. Był to bowiem ceł nadrzędny. Następnym postulatem był podział 
władzy pomiędzy rząd i naród. Rządowi przyznawał pięć praw, które były uciele
śnione w pięciu gałęziach rządu. Narodowi zaś przyznał cztery prawa, a mianowi
cie: prawo wyborcze, prawo usuwania z urzędu urzędników państwowych, prawo 
rozstrzygania spraw państwowych przez naród i prawo plebiscytu, ucieleśnione 
w Zgromadzeniu Narodowym. Następnie postulował stworzenie konstytucji, w 
której rządowi wyznaczył funkcję wojskową, opiekuńczą i konstytucyjną. Była to 
tzw. „zasada podstawowa praw ludu”.

W swoich postulatach Sun Yatsen poszedł dalej. W „nauce podstawowej o 
zaspokojeniu materialnych potrzeb ludu” wzywał, aby ziemię przekazać na wła
sność tym, którzy ją  uprawiają, tzn. wzywał do przeprowadzenia reformy rolnej. 
W roku 1936 wprawdzie weszła w życie ustawa, która przewidywała ogranicze
nia prywatnej własności ziemskiej i obniżenia czynszu dzierżawnego, jednak re
gulacje tej ustawy okazały się nieskuteczne nie tylko z powodu wydarzeń wojen
nych, lecz przede wszystkim z tego powodu, że członkowie Kuomintangu i ofice
rowie wojskowi już z góry byli wyjęci spod tego prawa. Kuomintang zaniedbując 
rozwiązania problemu reformy rolnej skazywał sam siebie na polityczne samo
bójstwo. Kuomintang jakby zapomniał, że w przeszłości wielkie rebelie chłop
skie były przyczyną upadku wielu dynastii, i że wszystkie znaczące próby refor
my politycznego konfucjanizmu były zawsze związane z ziemią i chłopskim mi
nimum egzystencji. W sytuacji coraz większego uzależniania się Kuomintangu 
od mieszczaństwa, a przede wszystkim od wielkich właścicieli ziemskich, chłopi 
stawali się „upośledzonymi” dziećmi narodu, co było całkowicie sprzeczne z „trze
ma zasadami ludu” Sun Yatsena.

Z powodu negatywnego nastawienia mas chłopskich do wszelkich zmian 
Kuomintang nie był w stanie przekształcić odziedziczonych struktur patriarchal- 
nych na korzyść uczestnictwa chłopów w przemianach społecznych. Również licz
ne organizacje powołane przez Kuomintang zamiast stać się elementem mobiliza
cji stawały się elementem kontroli mas chłopskich.

Chłopi, którzy stanowili więcej niż trzy czwarte społeczeństwa chińskiego, 
pozostawali praktycznie poza zasięgiem innowatorskich regulacji nowego prawa. 
A nowe prawo wniosło również pozytywne elementy, przede wszystkim na ob
szarze ustawodawstwa rodzinnego. Zgodnie z założeniami nowego prawa rodzin
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nego podporządkowanie jednostki rodzinie powinno być zniesione, a zawarcie 
małżeństwa jak i rozwód powinny być pozostawione wolnej woli stron. Również 
kobieta została zrównana w prawie z mężczyzną, otrzymała własne prawo spad
kowe, a we wszystkich regulacjach majątkowych jak i w przypadku rozwodu nie 
powinna być traktowana inaczej jak mężczyzna. W praktyce tak się jednak nie 
stało. Z nowych regulacji prawnych skorzystali jedynie mieszkańcy wielkich miast.

Dalszą słabą stroną nowego prawa było przyjęcie indywidualistycznych 
koncepcji zachodnich porządków prawnych, które nie pasowały do rodzinnych i 
klanowych koncepcji społeczeństwa chińskiego, poza małymi wyjątkami miesz
kańców wielkich miast7.

Innym poważnym błędem nowego prawa chińskiego było nagłe zerwane z 
tradycją. Rządowa komisja kodyfikacyjna w roku 1930 opracowała wprawdzie 
zbiór zwyczajów prawnych, który miał służyć jako przygotowanie i podstawa 
kodyfikacji chińskiego prawa cywilnego. Zbiór ten ukazał się Nankinie w 1930 
roku pod tytułem: Min-shang-shih hsi-kuan tio-chapao-kao-lu (Raport Minister
stwa Sprawiedliwości o zwyczajach w sprawach cywilnych i handlowych)8. W 
kodeksie cywilnym (art. 1) znajduje się również wzmianka, że zwyczaje prawne 
powinny być wszędzie tam stosowane, gdzie regulacje ustawowe pozostawiają 
luki. Ustawodawca bowiem był świadom, że pojedynczy adresat normy prawnej 
raczej będzie przestrzegał starych i sprawdzonych zwyczajów niż abstrakcyjnych 
nakazów nowego kodeksu. Pomimo tego stanu rzeczy w samym tekście ustawy 
tradycyjne zwyczaje prawne pozostały prawie nieuwzględnione. W nowym ko
deksie cywilnym można zauważyć jedynie resztki tradycyjnego prawa zwyczajo
wego.

2.3. Dalszy los prawa w Republice Chińskiej
Jak niepopularne w Republice Chińskiej okazało się recypowane europej

skie prawo kontynentalne, pokazały tendencje po zakończeniu II wojny świato
wej. Postanowiono odrzucić elementy prawa japońskiego i niemieckiego, a w ich 
miejsce wprowadzić instytucje prawa angloamerykańskiego. Amerykański praw
nik Roscoe Pound w roku 1946 został zaproszony do Nankinu jako doradca chiń
skiego ministerstwa sprawiedliwości. Wbrew oczekiwaniom chińskich prawni
ków Kuomintangu przestrzegał on ich przed tylko mechaniczną wymianą prawa a 
kładł nacisk raczej na poprawę praktycznego stosowania prawa w wymiarze spra
wiedliwości i administracji9.

J. Escarra, Le Droit Chinois moderne et son application par les tribunaux, w: Sinológica, 
g 1(1938), s. 97-107.
Zbiór ten na język niemiecki przetłumaczył i wydał E. J. M. Kroker, Die amtliche Samm- 
 ̂ lung chinesischer Rechtsgewohnheiten, t. 1-3, Bergen-Enkheim 1965.
. PorK. Biinger,jw. s. 174.
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Od czasów przejścia rządu Kuomintangu na Tajwan obszar stosowania „sze
ściu ustaw” został ograniczony tylko do terytorium Tajwanu. Nowy reżim komu
nistyczny w przededniu proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej dnia 29 
września 1949 roku ogłosił, że „wszystkie ustawy i rozporządzenia, jak również 
system prawny reakcyjnego rządu Kuomintangu, który uciskał naród, zostają znie
sione”.
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