
  Strategie realizacji roszczeń 

 I.  Uzyskanie informacji o dokładnych zasobach/położeniu dłużnika 

 
 - nie istnieje ogólne roszczenie o uzyskanie informacji lub obowiązek jej 
udzielenia 

 

II. Przesłanki egzekucji 

 

III. Przebieg egzekucji 

 

 Egzekucja z powodu roszczeń pieniężnych 

    a) podstawy 

    b) zajęcie majątku osobistego 

    c) zajęcie wierzytelności 

    d) egzekucja z nieruchomości 

 

 



   Egzekucja z powodu roszczeń pieniężnych 

1. Podstawy 
 

Uregulowana w §§ 803 – 882a ZPO 
 

     Egzekucja z powodu roszczenia pieniężnego opartego na tytule 
prawnym (skierowana na zapłacenie konkretnej kwoty pieniężnej, z 
reguły wraz z odsetkami) stanowi najczęstszy przypadek egzekucji. 

 

     Egzekucję można podjąć przez zajęcie każdych składników 
majątkowych, nieruchomości  i nawet samodzielnych wierzytelności. 

 

     W zależności od tego, z jakiego składnika majątku dokonuje się 
egzekucji, wynikają inne właściwości organów egzekucyjnych i inne 
możliwości wykorzystania. 

 



Egzekucja z ruchomości 

Uregulowana w §§ 803 – 827 ZPO 

Egzekucja z powodu roszczenia pieniężnego z majątku 
ruchomego 
 

Roszczenie pieniężne skierowane w majątek ruchomy 
realizowane jest przez zajęcie i wykorzystanie przedmiotu. 

 

       Poprzez zajęcie wierzyciel nie uzyskał jeszcze pieniędzy, ale 
jedynie prawo do wykorzystania zajętej rzeczy celem ich 
uzyskania. Zajęte pieniądze przekazywane są zgodnie z § 815 I 
ZPO wierzycielowi.  W myśl § 815 III ZPO odebranie przez 
komornika jest równoważne płatności dokonanej przez dłużnika, 
nawet wtedy, gdy komornikowi pieniądze przed zwrotem ich 
wierzycielowi zaginą (regulacja ponoszenia ryzyka odmienna od § 
270 I BGB). 

 

 

 



Egzekucja z ruchomości 

     Zajęcie 

 
Zgodnie z § 803 Abs. 1 ZPO egzekucja z majątku ruchomego dłużnika odbywa się 
poprzez zajęcie rzeczy. Zajęcie zgodnie z § 808 I ZPO wykonywane jest w taki sposób, 
że komornik przejmuje rzecz we władanie. Inne rzeczy niż pieniądze, kosztowności lub 
papiery wartościowe komornik zasadniczo pozostawia w przechowaniu dłużnika (§ 808 
II 1 ZPO) ale fakt zajęcia należy oznakować pieczęcią (tzw. „kukułka“, por. § 808 II 2 
ZPO). 

     Wykorzystanie 

 Poprzez zajęcie wierzyciel nie uzyskał jeszcze pieniędzy, ale jedynie prawo do 
wykorzystania zajętej rzeczy celem ich uzyskania. Zajęte pieniądze przekazywane są 
zgodnie z § 815 I ZPO wierzycielowi.  W myśl § 815 III ZPO odebranie przez komornika 
jest równoważne płatności dokonanej przez dłużnika, nawet wtedy, gdy komornikowi 
pieniądze przed zwrotem ich wierzycielowi zaginą (regulacja ponoszenia ryzyka 
odmienna od § 270 I BGB). Wykorzystanie zajętych rzeczy odbywa się zgodnie z § 814 I 
ZPO poprzez licytację publiczną.  

       Zgodnie z § 817 I 3 ZPO stosuje się § 156 BGB odpowiednio, tzn. umowa dochodzi 
do skutku dopiero z chwilą przybicia. Zgodnie z § 817 II ZPO rzecz przybita zostaje 
dostarczona tylko wtedy, gdy zapłacono cenę nabycia, ustawodawca chciał uniknąć 
obarczania procesu egzekucji koniecznością mozolnego wyegzekwowania ceny nabycia 
od osoby, której udzielono przybicia. 

 

 

 



   Egzekucja z wierzytelności pieniężnych 

     Egzekucja roszczenia pieniężnego z innej 
wierzytelności pieniężnej realizowana jest zgodnie z §§ 
828 ff. ZPO. 

 

     Właściwym w kwestii zajęcia wierzytelności 
pieniężnej jest zgodnie z § 828 ZPO sąd egzekucyjny.  

Głównym przepisem jest § 829 ZPO, który uwzględnia 
interes właściwego zajęcia wierzytelności.  

 

 



   Egzekucja z wierzytelności pieniężnych 

Przebieg – opcja  (I) 
 

Wniosek należy skierować do sągu egzekucyjnego jako 
właściwego organu egzekucyjnego, § 828 I ZPO. Funkcyjnie 
właściwym jest referendarz sądowy, § 20 Nr. 17 RPflG. 

 

Konfiskata zajmowanej wierzytelności: zakaz świadczenia przez 
dłużników dłużnika na rzecz dłużnika (arrestatorium), § 829 I 1 
ZPO, prawidłowe doręczenie jest warunkiem skuteczności zajęcia, 
§ 829 II1, III ZPO.  

 

Dodatkowo: zakaz ściągania wierzytelności przez dłużnika lub 
rozporządzania nią w inny sposób, § 829 I 2 ZPO (Inhibitorium). 

 

 



   Egzekucja z wierzytelności pieniężnych 

 Przebieg – opcja (II) 
 

Aby wierzyciel mógł zgłosić roszczenie wobec dłużnika 
dłużnika, wymaga to jeszcze postanowienia o przelewie 
wierzytelności (§ 835 I ZPO), które również staje się 
skuteczne w momencie doręczenia dłużnikowi dłużnika, §§ 
835 III 1, 829 III ZPO). 

 

Zajęcie i przelew wierzytelności w praktyce zawarte są w 
jednym postanowieniu, postanowieniu o zajęciu i przelewie 
wierzytelności (Pfändungs- und Überweisungsbeschluss –
”PfÜB“). 

 



   Egzekucja z nieruchomości 

Posiada szczególne znaczenie gospodarcze: nieruchomości z 
reguły posiadają dużą i trwałą wartość, i są w szczególności w 
połączeniu z kredytami do celów finansowania nieruchomości 
również środkiem zabezpieczenia. 

 

Konflikt interesów przy egzekucji z nieruchomości wynika z tego, 
że z reguły jest wielu nabywców zabezpieczenia, dłużnika należy 
chronić przed „marnotrawstwem” a również osoby trzecie (np. 
najemcy) mogą być dotknięci skutkami wykorzystania.  
Kompromis w odniesieniu do danych konfliktów należy osiągnąć 
za pomocą przepisów prawa o egzekucji, które w większości 
zawarte są poza zakresem ZPO w ZVG. 

 



Egzekucja z nieruchomości 

 

Posiada szczególne znaczenie gospodarcze: nieruchomości z reguły 
posiadają dużą i trwałą wartość, i są w szczególności w połączeniu z 
kredytami do celów finansowania nieruchomości również środkiem 
zabezpieczenia. 

      Konflikt interesów przy egzekucji z nieruchomości wynika z tego, że z 
reguły jest wielu nabywców zabezpieczenia, dłużnika należy chronić 
przed „marnotrawstwem” a również osoby trzecie (np. najemcy) mogą 
być dotknięci skutkami wykorzystania.  Kompromis w odniesieniu do 
danych konfliktów należy osiągnąć za pomocą przepisów prawa o 
egzekucji, które w większości zawarte są poza zakresem ZPO w ZVG. 

      Rodzaje egzekucji z nieruchomości 

      a) Licytacja przymusowa 

      b) Zarząd przymusowy 

      c) Hipoteka przymusowa 

 



Licytacja przymusowa 

 Posiada szczególne znaczenie gospodarcze: nieruchomości z reguły 
posiadają dużą i trwałą wartość, i są w szczególności w połączeniu z 
kredytami do celów finansowania nieruchomości również środkiem 
zabezpieczenia. 

 Konflikt interesów przy egzekucji z nieruchomości wynika z tego, że 
z reguły jest wielu nabywców zabezpieczenia, dłużnika należy 
chronić przed „marnotrawstwem” a również osoby trzecie (np. 
najemcy) mogą być dotknięci skutkami wykorzystania.  Kompromis 
w odniesieniu do danych konfliktów należy osiągnąć za pomocą 
przepisów prawa o egzekucji, które w większości zawarte są poza 
zakresem ZPO w ZVG. 

 

 Rodzaje egzekucji z nieruchomości 

       a) Licytacja przymusowa 

      b) Zarząd przymusowy 

      c) Hipoteka przymusowa 



Rozporządzenie o drobnych roszczeniach 

      Obok możliwości egzekucji na podstawie niemieckiego  ZPO 
przedsiębiorcy mogą dochodzić roszczeń na podstawie 
Rozporządzenia (WE) nr 861/2007 z dnia  11. 07. 2007. 

 
Jakie zalety oferuje taka procedura europejska? 

     W ciągu 30 dni, po wpłynięciu odpowiedzi pozwanego lub powoda (w 

przypadku powództwa wzajemnego) sąd wydaje wyrok.  

     Zgodnie z Rozp. (WE) nr 861/2007 strona dochodząca roszczenia w celu 
wykonania postępowania egzekucyjnego na podstawie wyroku krajowego 
wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń 
potrzebuje w innym państwie członkowskim tylko potwierdzenia przez sąd 
krajowy.  

     W ten sposób zbędnym staje się w innym państwie członkowskim UE 
procedura stwierdzenia wykonalności, która dotychczas poprzedzała 
egzekucję na podstawie wyroków sądów krajowych.  

     W postępowaniu europejskim dotyczącym drobnych roszczeń spory 
transgraniczne z reguły rozstrzygane są w prostszy, szybszy i tańszy sposób.  

 



Procedura zwrotu 

      Zwrot jest powiązany z następującymi warunkami: 

 

    - Oryginalne pokwitowanie wykupu myta lub wydruk z wykupu myta 
przez internet należy dołączyć do wniosku. W przypadku wielokrotnego 
wykupu niezbędne są wszystkie pokwitowania wykupu w oryginale. 

    - Nierozpoczęcie jazdy lub jej przerwanie należy wykazać przez 
właściwe środki dowodowe, np. protokół z wypadku, zaświadczenie lub 
rachunek z warsztatu. 

     - Wniosek o zwrot musi wpłynąć do Bundesamt w terminie 2 miesięcy 
od upływu okresu ważności pokwitowania wykupu myta.  

     - Wniosek można przesłać wyłącznie drogą pocztową.  

     - Za rozpatrzenie wniosku pobiera się opłatę. Opłata wynosi 18 euro i 
jest rozliczana z kwoty zwrotu.  

    Należy stosować oficjalnie obowiązujący formularz zwrotu wydawany 
przez Bundesamt.  

    



Procedura zwrotu 

Pr          Przypadki szczególne: 

-   Zwrot myta w przypadku ruchu pojazdów na budowie 
Formularz do wnioskowania o zwrot myta zgodnie z  § 4 ust. 5 zd. 1 i 2 
Bundesfernstraßenmautgesetz (BFStrMG) – ustawy o pobieraniu myta na drogach federalnych 

- Zwrot myta w przypadku  wykonywania zadań w zakresie 
utrzymania i eksploatacji dróg  
 w dowolny sposób z podaniem nr konta 

-   Identyczny podwójny wykup myta przy dwóch wykupach myta 
wykonanych ręcznie (terminal lub internet) 

     Przesłanką zwrotu są dwa wykupy myta wykonane ręcznie, w których nr 
rejestracyjny, miejsce startu, miejsce zakończenia, przebieg trasy, ilość km i okres 
obowiązywania są identyczne a wykorzystano tylko jeden z nich. 

      Następujące dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem: oryginalne 
pokwitowanie wykupu myta, które nie zostało wykorzystane i podanie 16-
miejscowego nr wykupu myta dla drugiego wykupu 

       w przypadku wykupu przez internet: wykaz poszczególnych przejazdów, w 
którym uwidoczniony jest podwójny wykup lub alternatywnie pokwitowania 
wykupu obu identycznych wykupów przez internet 

 

 

    



Procedura zwrotu 

P            Przypadki szczególne: 

-  Zwrot myta przy zamontowaniu filtra cząstek stałych 

 

  Proszę wnioskować o zwrot dopiero wtedy, gdy ustawiona w urządzeniu OBU 
norma spalin zostanie zmieniona przez partnera serwisowego firmy Toll Collect. 

 

    Wniosek o zwrot może zostać złożony w dowolnej formie z podaniem danych 
konta bankowego lub na formularzu zwrotu w zakładce Formularze. 

 

    Następujące dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem: 

 

    kopię dowodu rejestracyjnego 

  dokument odnoszący się do pojazdu mówiący o zainstalowaniu filtra z datą 
zainstalowania, jak np. protokół odbiorczy, protokół z zainstalowania, rachunek z 
warsztatu, karta gwarancyjna 

   protokół ze zmiany danych pojazdu przez partnera serwisowego (warsztat) 
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