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Notarialny nakaz zapłaty,  

czyli w kierunku prywatyzacji wymiaru sprawiedliwości 

 

 

1. Wprowadzenie 

2. Efektywność ochrony procesowej a zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości 

3. Notariusz jako referendarz sądowy? 

4. Nakaz zapłaty – sądowy czy notarialny? 

5. Zakres kognicji przy wydawaniu nakazu zapłaty 

6. Utrata mocy lub uchylenie a uprawomocnienie się nakazu zapłaty 

7. Podsumowanie 

 

 

Wnioski 

Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości ma doniosłe znaczenie dla gwarancji 

praworządności oraz ochrony praw i wolności obywateli, zaś wymiar sprawiedliwości należy 

łączyć z rozstrzyganiem konfliktów prawnych. Projektowane umocowanie notariusza do 

dokonywania w postępowaniu pozasądowym czynności zrównanych konstrukcyjnie z 



wydawaniem orzeczeń nastręcza poważne wątpliwości. Wbrew pozorom wydaje się, że 

notariusz - wydając nakaz zapłaty - rozstrzyga spór o prawo, jaki w warunkach wytoczenia 

powództwa wynikałby z samego faktu wniesienia pozwu. Wprawdzie nie jest w tym wypadku 

uruchamiany typowy mechanizm procesowy związany ze wszczęciem i prowadzeniem 

postępowania przed sądem, lecz końcowy skutek działań podejmowanych przy udziale 

notariusza jest tożsamy ze skutkiem rozpoznania sprawy. Organ niebędący sądem podejmuje 

zatem działania, formalnie kwalifikowane jako czynności notarialne, które wkraczają w sferę 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Notariusz nie może być postrzegany jako organ 

postępowania cywilnego, a podejmowane przez niego czynności nie mają charakteru 

czynności procesowych. 

Prawo do sądu nie wyłącza możliwości przekazania sprawy pod osąd innego podmiotu 

niż sąd w rozumieniu konstytucyjnym, lecz niezbędne jest w takim wypadku stworzenie 

mechanizmów sądowej kontroli prawidłowości i zasadności dokonanych czynności. 

Projektodawca nie zamierza jednak przyznać sądom uprawnienia do kontroli prawidłowości 

nakazu zapłaty wydanego przez notariusza. Przeciwnie, dopuszcza ziszczenie sytuacji, w 

której notarialny nakaz zapłaty zostanie wydany w sprawie wcześniej rozstrzygniętej w 

postępowaniu sądowym. W takim wypadku trudno mówić o należytym standardzie ochrony 

prawnej.  

Powstaje wątpliwość dot. zgodności projektowanych rozwiązań z normą z art. 45 

Konstytucji RP gwarantującej każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia 

sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

 


