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Nakaz zap³aty wydawany przez notariusza

I. Uwagi ogólne
Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania

cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz ustawy o kosztach s¹do-
wych w sprawach cywilnych (projekt OIRP/B-150) ma byæ poszerzony
katalog czynnoœci notarialnych. Projektodawca przewidzia³ mo¿liwoœci
wydawania nakazów zap³aty przez notariuszy. Dotyczy to postêpowania
nakazowego oraz upominawczego, w sytuacji gdy pozew ze stosownym
wnioskiem o wydanie nakazu zostanie skierowany do notariusza. Powód
mo¿e jednak wyst¹piæ, wed³ug swojego uznania, z pozwem do s¹du.
Postêpowanie przed notariuszem ma wiêc charakter fakultatywny. Strony
mog¹ te¿ umówiæ siê na piœmie o wydanie nakazu zap³aty wskazanemu
przez nich notariuszowi ze sporu ju¿ wynik³ego lub sporów mog¹cych
wynikn¹æ w przysz³oœci z oznaczonego stosunku prawnego.

II. Ewolucja przepisów prawnych dotycz¹cych wydawania na-
kazów zap³aty

Projektowane rozwi¹zanie nie jest zupe³nie now¹ instytucj¹, albowiem
w latach 1955-1990 to w³aœnie notariusze byli uprawnieni do wydawania
nakazów zap³aty. Postêpowanie nakazowe oraz upominawcze w tym zakresie
nale¿a³o do wy³¹cznej kompetencji Pañstwowych Biur Notarialnych1.

1 Patrz te¿: M. M a n o w s k a, Postêpowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa
2001; S. C i e œ l a k, Postêpowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postêpowa-
nia nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004.
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Oczywiœcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e wówczas notariusze byli urzêdnikami
pañstwowymi, natomiast aktualnie dzia³aj¹ jako osoby zaufania publicz-
nego. Niemniej jednak, zgodnie z art. 2 § 1 pr. o not., notariusze korzystaj¹
z ochrony przys³uguj¹cej funkcjonariuszowi publicznemu.

Przepisy kodeksu postêpowania cywilnego odnosz¹ce siê do postê-
powania nakazowego oraz upominawczego by³y wielokrotnie nowelizo-
wane. W aktualnym stanie prawnym nale¿¹ one do w³aœciwoœci s¹dów
rejonowych i okrêgowych (art. 4841; art. 4971 k.p.c.). W postêpowaniu
upominawczym nakaz zap³aty mo¿e wydaæ tak¿e referendarz s¹dowy
(art. 3531 § 2). Do procedury cywilnej wprowadzono równie¿ europejskie
postêpowanie w sprawach transgranicznych. W europejskim postêpowa-
niu nakazowym nakaz zap³aty mo¿e wydaæ tak¿e referendarz s¹dowy
(art. 50516 k.p.c.). Od 1 stycznia 2010 r. wesz³o w ¿ycie elektroniczne
postêpowanie upominawcze (art. 50528 i nast. k.p.c.), w którym równie¿
mo¿e wydawaæ nakazy referendarz s¹dowy.

WyraŸnie zaznacza siê tendencja do cedowania czynnoœci s¹dowych
referendarzom. Kierunek zmian w tym zakresie jest widoczny te¿ w pro-
jekcie zmian ustawy – Prawo o ustroju s¹dów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (projekt z 12 paŸdziernika 2009 r.). Czêœæ
kompetencji, która nale¿a³a do s¹dów (jako organów sprawuj¹cych wymiar
sprawiedliwoœci) jest przekazana innym podmiotom, z zachowaniem kontroli
s¹dowej i konstytucyjnej zasady dwuinstancyjnoœci.

III. Kwestie ustrojowe

W zwi¹zku z powy¿szym pojawia siê problem zgodnoœci propono-
wanych rozwi¹zañ z Konstytucj¹ RP.

Zgodnie z art. 45 Konstytucji, ka¿dy ma prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zw³oki przez w³aœci-
wy, niezale¿ny, bezstronny i niezawis³y s¹d.

Wed³ug Konstytucji wymiar sprawiedliwoœci sprawuje S¹d Najwy¿szy
oraz s¹dy powszechne, a postêpowanie s¹dowe powinno byæ co najmniej
dwuinstancyjne (art. 175, art. 176).

Zasady konstytucyjne nie staj¹ jednak na przeszkodzie zauwa¿alnemu
rozszerzeniu kompetencji s¹downictwa arbitra¿owego czy kierowaniu
spraw do mediacji. Poza tym podstaw¹ egzekucji mog¹ byæ nie tylko
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orzeczenia i ugody s¹dowe, orzeczenia referendarza, wyroki i ugody
arbitra¿owe, ugoda zawarta przed mediatorem, ale tak¿e bankowe tytu³y
egzekucyjne czy akty notarialne (je¿eli spe³niaj¹ wymogi z art. 777 § 1
pkt 4, 5, 6, § 2 i § 3 k.p.c.)

Istot¹ bowiem jest zapewnienie odpowiedniej kontroli s¹du powszech-
nego nad orzeczeniami wydawanymi przez inne podmioty.

Proponowane zmiany nie naruszaj¹ konstytucyjnego prawa do s¹du,
poniewa¿ powód mo¿e z³o¿yæ pozew do s¹du albo u notariusza, z kolei
je¿eli nakaz zap³aty wyda notariusz, bêdzie on podlega³ pe³nej, dwuinstan-
cyjnej kontroli s¹dowej.

Upraszczanie procedur oraz powierzanie czynnoœci z szeroko rozu-
mianej ochrony prawnej odmiennym podmiotom  ni¿ s¹dy znane jest te¿
ustawodawstwom innych pañstw. Przyjmuje siê, ¿e s¹dy powinny zaj-
mowaæ siê rozstrzyganiem spraw skomplikowanych pod wzglêdem
prawnym i o du¿ej donios³oœci spo³ecznej2. Konstytucja RP nie wymaga,
aby wszystkie sprawy cywilne by³y rozpatrywane w ramach wymiaru
sprawiedliwoœci.

IV. Postêpowanie o wydanie nakazu zap³aty przed notariuszem

Zgodnie z projektem w sprawach okreœlonych w art. 495 i art. 498 k.p.c.
nakaz zap³aty mo¿e byæ wydany przez notariusza. Przewidziano równocze-
œnie zmianê art. 485 § 1 pkt 1 k.p.c., rozszerzaj¹c katalog dokumentów,
które, do³¹czone do pozwu, stanowi¹ podstawê wydania nakazu. Okolicz-
noœci uzasadniaj¹ce dochodzone ¿¹danie mog¹ byæ udowodnione tak¿e
dokumentem „maj¹cym charakter dokumentu urzêdowego”3.

Postêpowanie o wydanie nakazu zap³aty wszczyna siê na skutek pozwu
z³o¿onego na piœmie w kancelarii notariusza lub ustnie do protoko³u
sporz¹dzonego przez notariusza.

Ustne zg³oszenie powództwa bêdzie znacznym u³atwieniem dla powo-
da, tym bardziej ¿e przed s¹dem pañstwowym mo¿liwoœæ taka jest znacznie

2 Por. uzasadnienie projektu OIRP/B-150; te¿: B. Ty m e c k i, Notarialny nakaz zap³aty.
Uwagi de lege ferenda, Rejent 2009, nr 10, s. 138.

3 M. M a n o w s k a, Dokumenty w postêpowaniu nakazowym i upominawczym, Prawo
Spó³ek 1997, nr 5, s. 38 i nast. oraz Dokument jako œrodek dowodowy w postêpowaniu
nakazowym, Prawo Spó³ek 1999, nr 4, s. 13 i nast.
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ograniczona (wobec skreœlenia art. 188 k.p.c. pozostaje jedynie art. 466
k.p.c.).

Strony mog¹ umówiæ siê na piœmie o wydanie nakazu zap³aty wska-
zanemu przez nich notariuszowi ze sporu ju¿ wynik³ego lub sporów
mog¹cych w przysz³oœci wynikn¹æ z oznaczonego stosunku prawnego.
Notariusz odmówi wydania nakazu zap³aty, je¿eli od pozwu nie uiszczono
nale¿nego wynagrodzenia lub gdy brak jest podstaw do jego wydania,
a ponadto z przyczyn, dla których s¹d mo¿e odrzuciæ pozew.

W przypadku odmowy wydania nakazu powód w terminie miesi¹ca
od dnia dorêczenia zawiadomienia o odmowie mo¿e ¿¹daæ skierowania
sprawy do zwyk³ego postêpowania. W razie zg³oszenia takiego ¿¹dania
notariusz przeka¿e sprawê s¹dowi, który by³by w³aœciwy do rozpoznania
sprawy. Niezg³oszenie ¿¹dania nie stanowi przeszkody do dochodzenia
roszczenia w powództwie wniesionym do s¹du, jednak¿e z³o¿ony do
notariusza pozew o wydanie nakazu zap³aty nie wywo³uje skutków, jakie
ustawa wi¹¿e z wniesieniem powództwa.

Nakaz zap³aty wydaje notariusz prowadz¹cy kancelariê na obszarze
w³aœciwoœci s¹du okrêgowego, w którym znajduje siê s¹d w³aœciwy dla
sprawy.

W wypadku wniesienia zarzutów od nakazu zap³aty wydanego w po-
stêpowaniu nakazowym s¹d na wniosek pozwanego mo¿e uchyliæ lub
ograniczyæ zabezpieczenie, a tak¿e wstrzymaæ wykonanie nakazu zap³aty.
Pismo zawieraj¹ce zarzuty lub sprzeciw od wydanego nakazu zap³aty
wnosi siê do notariusza, który wyda³ nakaz zap³aty.

Notariusz przekazuje sprawê s¹dowi, który by³by w³aœciwy do roz-
poznania sprawy, w której wniesiono zarzuty lub sprzeciw, po stwier-
dzeniu, ¿e zosta³y one z³o¿one w terminie, nale¿ycie op³acone i odpowia-
daj¹ wymogom formalnym. W przeciwnym wypadku notariusz odmówi
przekazania sprawy s¹dowi, przesy³aj¹c stronom zawiadomienie wraz
z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia œrod-
ków zaskar¿enia. Zgodnie z projektem ustawy: „Stronie, której notariusz
odmówi³ przekazania sprawy s¹dowi przys³uguje za¿alenie do s¹du, który
by³by w³aœciwy do rozpoznania sprawy. Za¿alenie wnosi siê za poœred-
nictwem notariusza w terminie tygodnia od dnia dorêczenia zawiadomie-
nia o odmowie przekazania sprawy s¹dowi. Notariusz mo¿e, je¿eli uzna
za¿alenie za s³uszne lub gdy strona, wnosz¹c za¿alenie, uzupe³ni³a braki
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formalne, przekazaæ sprawê w³aœciwemu s¹dowi celem rozpoznania
zarzutów lub sprzeciwu, nie nadaj¹c za¿aleniu dalszego biegu”.

W¹tpliwoœci budzi okreœlenie œrodka zaskar¿enia (w przypadku od-
mowy przekazania sprawy s¹dowi) – jako za¿alenia. Skutkuje to jedno-
instancyjnym postêpowaniem przed s¹dem pañstwowym. Wydaje siê, ¿e
nale¿y przewidzieæ skargê, której wniesienie umo¿liwi³oby rozpoznanie
sprawy przez s¹d I instancji i nastêpnie za¿alenie do s¹du II instancji.

W wypadku gdy nakaz zap³aty stanowi tytu³ zabezpieczenia, notariusz
zamieszcza stosown¹ wzmiankê.

Wydaj¹c nakaz zap³aty, notariusz dokonuje jego ewidencji w rejestrze
nakazów zap³aty za poœrednictwem systemu teleinformatycznego, opa-
truj¹c wpis bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu.

Notariusz uchyli wydany przez siebie nakaz zap³aty, je¿eli dorêczenie
nakazu zap³aty nie mo¿e nast¹piæ dlatego, ¿e miejsce pobytu pozwanego
nie jest znane lub gdyby dorêczenie nie mog³o nast¹piæ w kraju albo po
wydaniu nakazu oka¿e siê, ¿e pozwany w chwili wniesienia pozwu nie
mia³ zdolnoœci s¹dowej, zdolnoœci procesowej albo organu powo³anego
do jego reprezentowania, a ponadto – gdy powsta³y przyczyny, dla któ-
rych s¹d zawiesza postêpowanie z urzêdu lub postêpowanie umarza.
Wówczas powód mo¿e w terminie miesi¹ca ¿¹daæ skierowania sprawy
do s¹du, a z³o¿ony u notariusza pozew wywo³a skutki, jakie ustawa wi¹¿e
z wniesieniem powództwa.

Klauzulê wykonalnoœci nadaje s¹d lub referendarz s¹dowy (projekto-
wana zmiana art. 781 § 11 k.p.c.).

V. Podsumowanie

Moim zdaniem postulat fakultatywnego przekazania notariuszowi
mo¿liwoœci wydawania nakazów zap³aty zas³uguje na uwzglêdnienie.

Notariusz, bêd¹cy osob¹ zaufania publicznego, korzystaj¹cy z ochrony
przys³uguj¹cej funkcjonariuszom publicznym, mo¿e wydawaæ nakazy,
tzn. rozstrzygaæ spory cywilne. W szerszym zakresie kompetencjê w tym
wzglêdzie maj¹ ju¿ s¹dy arbitra¿owe.

Nie mam obaw co do ewentualnego zarzutu bezstronnoœci – notariusz
bêdzie rozstrzyga³ sprawê obiektywnie, na podstawie dokumentów, a wy-
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dawane nakazy bêd¹ podlegaæ ca³kowicie kontroli s¹dów. Po wniesieniu
zarzutów (sprzeciwu) sprawa toczyæ siê bêdzie przed s¹dem powszech-
nym w dwuinstancyjnym postêpowaniu.

Istnieje te¿ szansa na przyspieszenie postêpowañ s¹dowych oraz
odci¹¿enie s¹dów od spraw drobnych, nieskomplikowanych pod wzglê-
dem prawnym.


