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Piotr Osowy

Egzekucja z konta bankowego, w tym z wk³adu
oszczêdno�ciowego w prawie niemieckim � rozwa¿ania

na tle § 829 ZPO1

I.WNiemczechwiêkszo�æ operacji finansowych pomiêdzy podmiota-
mi gospodarczymi, jak równie¿ pomiêdzy osobami fizycznymi odbywa siê
z zasadywobrocie bezgotówkowym, zapo�rednictwembanków.Nikt prak-
tycznie nie trzyma wiêkszych sum pieniêdzy w kasie swojej firmy czy w
domu.Dlatego te¿ potencjalny d³u¿nik bêdzie posiada³ przynajmniej jedno
konto w jakim� banku. Jednak¿e wierzyciel niemiecki napotyka na drodze
doodzyskania swoichpieniêdzyokre�lone trudno�ci. Pierwsza znichpolega
na obowi¹zuj¹cej w ustawodawstwie niemieckim tzw. ustawowej kolejno-
�ci sposobów przeprowadzania egzekucji. Wierzyciel nie ma mo¿liwo�ci
wyboru sposobu egzekucji, a ka¿de postêpowanie egzekucyjnemusi zacz¹æ
od egzekucji z ruchomo�ci. Je¿eli egzekucja z ruchomo�ci oka¿e siê bez-
skuteczna,wierzyciel przed przyst¹pieniemdoegzekucji z kont bankowych
mo¿e z³o¿yæ do s¹duwniosek o nakazanie d³u¿nikowiwyjawieniamaj¹tku.
Odbywa siê to przed s¹demw formie tzw. przysiêgiwyjawienia (eidesstatt-
liche Offenbarungsversicherung)2.
Po drugie, niemieccy d³u¿nicy staraj¹ siêwszelkimi dostêpnymi sposo-

bami nie dopu�ciæ do egzekucji z kont bankowych, gdy¿ wszczêcie takiej

1 Artyku³ jest rezultatem pobytu autora na Albert Ludwigs Universität im Freiburg am
Breisgau latem 2000 r.

2 Ponadto niemiecki wierzyciel ponosi odpowiedzialno�æ odszkodowawcz¹ za wybór
okre�lonego sposobu egzekucji, o którego przeprowadzenie wnosi³, a nadto zobowi¹zany
jest do pokrycia kosztów tej egzekucji.



56

Piotr Osowy

egzekucji niemal automatycznie ³¹czy siê zwpisaniemna listê niesolidnych
d³u¿ników, cowykluczawprzysz³o�ci udzielanie przez bank jakichkolwiek
po¿yczek czy kredytów. Je�li wiêc wierzyciel odpowiednio wcze�niej, w
drodze tzw. pozas¹dowej egzekucji wstêpnej (außergerichtliche Vorpfän-
dung)3, nie uzyska zablokowania konta bankowego d³u¿nika, zmuszony
bêdzie do prowadzenia postêpowania egzekucyjnego, któremo¿e byæ skie-
rowane do kont bankowych wzglêdnie rachunków oszczêdno�ciowych
d³u¿nika.
Perspektywa przyst¹pienia Polski do struktur unijnych (z czym

wi¹¿e siê wzrost znaczenia swobody dzia³alno�ci gospodarczej pomiêdzy
podmiotami pochodz¹cymi z ró¿nych krajów), powszechny dostêp do kre-
dytów i po¿yczek pieniê¿nych oraz ci¹g³ywzrost obrotu bezgotówkowego
powoduj¹cy, i¿ ewentualna egzekucjaprowadzonazarównoprzeciwko spó³-
kom prawa handlowego, jak i osobom fizycznym z ich kont bankowych
wymaga,wmoimprzekonaniu, zapoznania potencjalnychpolskichwierzy-
cieli i d³u¿nikówzproblematyk¹ prawn¹ dotycz¹c¹ tego sposobu egzekucji
�wiadczeñ pieniê¿nych, obowi¹zuj¹c¹ na terenie Niemiec, w tym na tle
obowi¹zuj¹cych w tej materii uregulowañ polskich.

II. Rodzaje rachunków bankowych

W literaturze niemieckiej jako podstawowy rachunek wystêpuj¹cy w
dominuj¹cymobrocie bezgotówkowym, a którymdysponuje zarównooso-
ba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy, wymieniany jest rachunek bie¿¹-
cy, tzw.Kontokorrent. Kontokorrent jest tego rodzaju stosunkiem handlo-
wym banku z kupcem, ¿e wynikaj¹ce z tego stosunku roszczenia i
�wiadczenia wraz z odsetkami wpisywane przez bank na rachunek i w

3 Czêsto s¹dy niemieckie uzale¿niaj¹ nadanie klauzuli wykonalno�ci wydanemu orze-
czeniu od z³o¿enia przezwierzyciela okre�lonego zabezpieczenia, najczê�ciejwpostaci kaucji
pieniê¿nej.Aby tego unikn¹æ,wierzycielmo¿e przeprowadziæ tzw.wstêpn¹ egzekucjê zabez-
pieczaj¹c¹ bez sk³adania kaucji. Daje towierzycielowi, który np. niema �rodkówna kaucjê,
mo¿liwo�æ zabezpieczenia mienia d³u¿nika przed egzekucj¹ ze strony innych wierzycieli i
np. szybkiego zajêcia okre�lonych sk³adników maj¹tku d³u¿nika. D³u¿nik mo¿e z kolei
skorzystaæ z procesowego �rodka obrony przed tak¹ egzekucj¹, tzn. mo¿e z³o¿yæ kaucjê w
wysoko�ci nale¿no�ci g³ównej (§ 720a Absatz 3 ZPO � Zivilprozeßordnung). Termin na jej
z³o¿enie wynosi dwa tygodnie, zatem egzekucja mo¿e nast¹piæ dopiero po up³ywie dwóch
tygodni od daty dorêczenia orzeczenia lub klauzuli wykonalno�ci. Jednak¿ew razie prowa-
dzenie egzekucji wstêpnej w ramach egzekucji zabezpieczaj¹cej termin ten nie obowi¹zuje.
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regularnych odstêpach czasu s¹ regulowane przez rozliczanie i ustalanie
nadwy¿ki dla jednej lub drugiej czê�ci � § 355 Absatz 1 (ustêp 1 niemiec-
kiego kodeksu handlowego � Handelsgesetzbuch). Rozliczanie zgodnie z
zacytowanym przepisem odbywa siê przynajmniej raz w roku, choæ w
praktyce czynno�ci bankowychoperacje te odbywaj¹ siê cokwarta³4. Przed-
miot i objêto�æ kapita³u posiadanego na rachunku bie¿¹cym przez jego
dysponenta w danej chwili okre�l¹ siê zgodnie z dyspozycja § 357 HGB,
dlatego te¿ zajêcie obejmuje jedynie saldo, a nie nale¿¹ce do rachunku
pojedyncze wierzytelno�ci, które wwyniku umieszczenia ich na rachunku
bie¿¹cym trac¹ swoj¹ prawn¹ samodzielno�æ i nie podlegaj¹ zajêciu5. Prawo
niemieckieprzewidujeponadto rodzajwspólnegokontabankowegowpostaci
tzw. konta kilku osób (Oder-konto), najczê�ciej wspó³ma³¿onków. Posia-
danie takiego konta upowa¿nia ka¿dego ze wspó³w³a�cicieli do dyspono-
wania ca³ym kapita³em znajduj¹cym siê na koncie i w tym sensie s¹ oni
wierzycielami solidarnymi, zgodnie z § 428 niemieckiego kodeksu cywil-
nego � Bürgerliches Gesetzbuch). Innym rodzajem konta wspólnego jest
tzw.Undkonto, czyli konto prowadzone przez kilku w³a�cicieli, upraw-
nionych do wspólnego rozporz¹dzania nim. ¯aden z w³a�cicieli takiego
konta nie mo¿e sam dysponowaæ ca³ym kapita³em; jest to przyk³ad wspó³-
w³asno�ci ³¹cznej, trwaj¹cej tak d³ugo, jak d³ugo istnieje stosunek podsta-
wowy w postaci konta bankowego6.

4 P. A r e n s, Zivilprozeßrecht, wyd. 5, Beck Verlag, München 1992, s. 14.
5 Bundesgerichtshof (BGH), z 10.05.1980;Neue JuristischeWochenschrift (NJW)1981;

s. 1612; Baumbach, Lauterbach, Hartman, Zivilprozeßordnung,München, 19. Kommentar
zur ZPO, § 704 Rz., s. 87 in fine.

6 Landesgericht (LG)Oldenburg,Neue JuristischeWochenschrift 1982, s. 1433. Zarów-
noOder, jak iUndkonto przypominaj¹ swoj¹ konstrukcj¹ i sposobemdysponowania saldem
przewidziany przez ustawê � Prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 938
ze zm.) wspólny rachunek oszczêdno�ciowy (art. 52 pr. bankowego). Bowiem rachunek ten
mo¿e byæ prowadzony w dwóch zasadniczych formach:

� rachunku wspólnego roz³¹cznego, gdzie ka¿dy ze wspó³posiadaczy ma prawo do
samodzielnego dysponowania saldem rachunku,

� rachunku wspólnego ³¹cznego, gdzie wspó³posiadacze tylko ³¹cznie � to znaczy na
podstawie wspólnej dyspozycji � mog¹ dysponowaæ saldem rachunku. Jednak¿e w przeci-
wieñstwie do autonomicznych uregulowañ niemieckich, na gruncie uregulowañ polskich
przyjêcie którejkolwiek z zaprezentowanych form rachunkuwymaga jednoznacznego spre-
cyzowania przez wspó³posiadaczy w umowie rachunku bankowego swoich uprawnieñ w
zakresie mo¿liwo�ci dysponowania �rodkami pieniê¿nymi.
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Innymi rodzajami kont o charakterze wspólnym s¹:
� tzw. Anderkonto czyli konto bankowe pozostaj¹ce w dyspozycji

powiernika i prowadzone przedewszystkim przez notariuszy oraz adwo-
katów lub rewidentów ksiêgowych, doradców podatkowych czy inspekto-
rów finansowych.Chodzi tu o konto powierniczewbanku, na którymprze-
chowywane s¹ obce pieni¹dze, powierniczo dla powiernika. Jednak¿e
w³a�cicielem takiego konta jest tzw. Treugeber (tj. w³a�ciciel maj¹tku
oddanego do zarz¹dzania przez powiernika w jego imieniu, lecz na rzecz
w³a�ciciela), a wiêc osoba, która ten rachunek prowadzi,
� konto specjalne, w przypadku którego obok nazwiska w³a�ciciela

konta wprowadzone jest nazwisko osoby trzeciej,
� ukryte konto obce, w przypadku którego nie pojawia siê nazwisko

tego, któremunale¿y siê rzeczywi�ciewierzytelno�æ, jakow³a�ciciela konta.
Stosunek w³a�ciciela konta i osoby trzeciej uprawnionej do poboru kwot
jest uregulowany ich wzajemna umow¹,
� konto zablokowane, którego kapita³ znajduj¹cy siê na rachunku z

regu³y mo¿e zostaæ wydatkowany w ramach �ci�le oznaczonego celu.
W praktyce niemieckiego obrotu gospodarczego szczególne zna-

czenie posiada instytucja rachunku kredytowego. Prawo niemieckie
znadwarodzaje rachunkukredytowego: rachunek kredytu technicznego
i rachunek kredytu dyspozycyjnego. Rachunki te podobne s¹ do umowy
po¿yczki i podlegaj¹ zajêciu w trybie egzekucji z konta bankowego.
Wwypadkukredytu technicznegobankudziela najczê�ciej prywatnemu

posiadaczowi konta okre�lonego kredytu. Gdy bank wyda dyspozycje do
zaksiêgowanianakonciekredytobiorcyokre�lonejkwotypieniê¿nej, tokwota
ta, gdy zostanie wyp³acona, staje siê normaln¹ wierzytelno�ci¹ pieniê¿n¹,
która podlegaæ bêdzie zajêciu w drodze egzekucji z konta bankowego7.
Natomiast kwestiê, czy kredyt techniczny przedstawia roszczenie egzeku-
cyjne, Trybuna³ Federalny pozostawi³ nie rozstrzygniêt¹. W uzasadnieniu
swojej decyzji Trybuna³ kierowa³ siê tym, ¿e w pytaniu prawnym przed-
stawionym do rozstrzygniêcia nie by³o konkretnej umowy kredytowej, a
jedynie tymczasowe przekroczenie stanu konta nie stwarza po stronie jego
posiadacza w stosunku do banku ¿adnego roszczenia, a tym samym nie

7 Tak Oberlandesgericht (auch Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, Mugdan und
Falkmann, Köln, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1983, s. 810.
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powstaje ¿¹danie egzekucyjne. Natomiast Trybuna³ zauwa¿y³, ¿e gdyby
d³u¿nik mia³ przyznane roszczenie wzglêdem banku z tytu³u wyp³acenia
kwot kredytu na podstawie sta³ego przyrzeczenia � wtedy bank by³by
zobowi¹zany do postawienia do dyspozycji klienta kredytu8. Ze stanowi-
skiem tym nie zgadza siê R. Baßlsperger, który uwa¿a, i¿ w momencie
wyp³aty kredytu na rachunek d³u¿nika kwota ta, uprzednio zajêta, powinna
byæ wyp³acona na konto wierzyciela egzekwuj¹cego9.
Natomiast wwypadku kredytu dyspozycyjnego bank na podstawie sta-

³ego przyrzeczenia kredytowego mo¿e udzieliæ klientowi uzgodnionego
kredytu, którego przelaniamo¿e za¿¹daæwka¿dej chwili.Wtedy nastêpuje
uzgodnienie stopy procentowej, a umowa zostaje zawarta w wyniku jed-
nostronnego o�wiadczeniawoli (¿¹dania klienta). Przy zajêciu tego rodzaju
kredytu nale¿y rozró¿niæ:
a) prawo do ¿¹dania kredytu i
b) faktyczne wyp³acenie kwot kredytowych.
Ustawodawca niemiecki uznaje zajêcie prawa do ¿¹dania kredytu za

prawnie niedopuszczalne. Dopiero wraz z realizacj¹ prawa ¿¹dania reali-
zacji kredytu przez d³u¿nika nastêpuje zawarcie umowy po¿yczki i w ten
sposób powstaje wierzytelno�æ egzekucyjna. Dlatego te¿ wierzyciel ju¿
przed zajêciemmusi udowodniæ, ¿e realizacja prawa ¿¹dania ju¿ faktycznie
nast¹pi³a i tym samym po stronie d³u¿nika egzekwowanego powsta³o w
stosunkudobanku roszczenie owyp³atê przyznanychkwot.Wprzeciwnym
razie, gdyby bank wbrew woli d³u¿nika dopu�ci³ do egzekucji, wierzyciel
wykonywa³by prawo d³u¿nika i dosz³oby do zawarcia umowywbrew jego
woli. Takie upowa¿nienie wierzyciela � aby w drodze czynno�ci egzeku-
cyjnych utworzyæ nowe zobowi¹zanie d³u¿nika �w stosunku do banku jest
niedopuszczalne10. Je¿eli jednak d³u¿nik skorzysta³ z prawa ¿¹dania i kwota
kredytowa zosta³a zapisana na konto d³u¿nika (po stronie aktywów), to taki

8 Tak BGH (auch Entsch. des BGH in Zivilsachen. NJW 1985, s. 1219.
9 R. B a ß l s p e r g e r, Rechtspfleger und gleichnamige Zeitschrift 1985, s. 180 i 1986,

s. 266.
10 TakSchleswig-HolsteinischeOberlandesgericht,Neue JuristischeWochenschrift 1992,

s. 579; LG Dortmund, Rpfleger 1985, s. 479; S¹d Krajowy Lübeck, Neue Juristische Wo-
chenschrift 1986, s. 1115; Düsseldorf, Neue Juristische Wochenschrift 1987, s. 936; Wup-
pertal, Neue Juristische Wochenschrift 1989, s. 1318.
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kapita³ podlega ju¿ zajêciu w trybie egzekucji prowadzonej z konta ban-
kowego11.
Ponadtowwypadkuprowadzenia rachunkówstosunkówgospodarczych

prawo niemieckie przewiduje mo¿liwo�æ tzw. zajêcia przed terminem.
Chodzi tutaj o roszczenia z czynno�ci prawnej o charakterzewarunkowym
(tzn. roszczenia warunkowe w zawieszeniu), które s¹ jeszcze nie powsta-
³ymi, a wiêc przysz³ymi prawami. S¹ one jednak na tyle zindywidualizo-
wane, tzn. istnieje okre�lony stosunek prawny, z którego mo¿na ustaliæ
podstawê prawn¹ dla przysz³ego roszczenia i osobê przysz³ego d³u¿nika12.
Nadaj¹ siê do zajêcia w tym trybie np. przysz³e wierzytelno�ci z istniej¹-
cego ju¿ stosunku rachunku bie¿¹cego (dla nastêpnych i wszystkich dal-
szych sald po stronie aktywów, a¿ do pe³nego zaspokojenia wierzyciela
egzekwuj¹cego13), przysz³e roszczenia wyp³acenia wk³adów z umowy ¿y-
rowej miêdzy bilansami, tzw. wk³adu dziennego14 (tak¿e je¿eli konto jest
prowadzone jako rachunek bie¿¹cy)15, roszczenia prowizyjne podró¿uj¹ce-
go z jeszcze nie zawartych transakcji16. Z kolei roszczenia z tytu³u zwrotu
podatku mog¹ byæ zajmowane, ale dopiero po ich powstaniu, a nie jako
przysz³e roszczenia;wszczêcie egzekucji przed powstaniem roszczenia jest
niewa¿ne. Natomiast weksel i inne papiery warto�ciowe zajmowane s¹ nie
tak jak wierzytelno�ci znajduj¹ce siê na kontach bankowych, lecz jak rze-
czy ruchome, natomiast ich realizacja odbywa siê jak w stosunku do wie-
rzytelno�cinakontachbankowych(zwyj¹tkiemczekówrozrachunkowych)17.

11 Tak Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht, Schleswig-HolsteinischeAnzeigen
1992, s. 77 oraz K. S t ö b e r, Förderungspfändung, 5Auflage, Gieseking, Bielefeld 1978,
s. 115.Na gruncie prawa polskiego rachunek kredytowy traktowany jest jako rachunek typu
ewidencyjnego i jako prowadzony przez bank nie podlega egzekucyjnemu zajêciuw trybie
(art. 889 k.p.c. w zw. z art. 725 k.c.), zob. A. J a n i a k, Czy mo¿na zaj¹æ rachunek kredy-
towy, Rzeczpospolita z dnia 16 stycznia 1994 r.

12 BGH, NJW 1982, s. 2195.
13 Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen (BGHZ) 1980, s. 181 f;

BGH, NJW 1982, s. 1150.
14 BGHZ 1984, s. 329 ff.
15 BGHZ 1984, s. 375 i 1993, s. 323.
16 Reichsgericht (auch Entsch. des RG in Zivilsachen, 1988, s. 253 ff.
17 LG Göttingen, NJW 1983, s. 635. Jest to rozwi¹zanie zbli¿one do uregulowañ pol-

skich (art. 901 i nast. k.p.c.), z tym ¿e egzekucja z czeków prowadzona jest wed³ug zasad
dotycz¹cych zajêcia rzeczy ruchomych (art. 845 § 2 k.p.c.).
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III.Wszczêcieegzekucjizkontabankowegoorazw³a�ciwo�æorganu
egzekucyjnego

Zgodnie z §§ 704, 835 i 837 niemieckiej procedury cywilnej ZPO �
wniosek o wszczêcie egzekucji z konta bankowego mo¿e byæ z³o¿ony w
formie ustnego o�wiadczenia wierzyciela, z której to czynno�ci nastêpuje
sporz¹dzenie notatki pisemnej, telefonicznie, bezpo�rednio u komornika
s¹dowego (Gerichtsvollzieher) lub w formie pisemnej. Je¿eli wniosek o
wszczêcie egzekucji sk³adany jest w formie pisemnej, to musi on byæ z³o-
¿ony w kancelarii s¹du, w tzw. s¹dowych punktach rozdzielczych (Vertei-
lungsstelle)18.Wniosekmusi zawieraæ dok³adne okre�lenie osoby d³u¿nika
(posiadacza rachunku � Kontoinhaber), przy czym d³u¿nik musi byæ w³a-
�cicielemwierzytelno�ci pieniê¿nej, która ma by zajêta. Zajêcie wierzytel-
no�ci niemo¿e odbywaæ siê na prawach obcych d³u¿nikowi.Wniosekmusi
zawieraæokre�lenie trzeciegod³u¿nika, czyli banku, przyczymnale¿ypodaæ
adres g³ównego zarz¹du banku19. Numer konta bankowego, je¿eli nie jest
znanywierzycielowi, niemusi byæ podany20.Dalejwewnioskuowszczêcie
egzekucji z konta bankowego wierzyciel ma obowi¹zek podaæ rodzaj
�wiadczenia, którema byæ spe³nione oraz sposób egzekucji21. �wiadczenie
powinno wynikaæ z posiadanego przez wierzyciela tytu³u wykonawczego.
Mo¿e ono byæ okre�lone w wysoko�ci, jak¹ wymienia tytu³ wykonawczy,
z podaniem pretensji g³ównej i nale¿no�ci ubocznych22. Jednak¿e gdy
wierzytelno�æ mo¿e byæ bez w¹tpliwo�ci zidentyfikowana przez organ
egzekucyjny (Rechtspfleger), to nie stanowi touchybienia formalnego, je¿eli
podstawa prawna �wiadczenia lubwierzyciel wierzytelno�ci, którama byæ
zajêta, s¹ okre�lone b³êdnie lub nie jest okre�lona wysoko�æ, poniewa¿

18 W praktyce w Niemczech wykszta³ci³y siê trzy systemy, a mianowicie: system wol-
nego wyboru komornika (Badenia, Hesja), system punktów rozdzielczych (Wirtembergia)
i system urzêdów komorniczych (Hamburg, Bawaria, Saksonia); zob. bli¿ej na ten temat
T. E r e c i ñ s k i,Organy egzekucji s¹dowej na tle prawnoporównawczym, ZeszytyNauko-
we Instytutu Badania Prawa S¹dowego 1988, nr 27-28, s. 90.

19 K. S t ö b e r, Förderungspfändung..., s. 146-147.
20 BGH, NJW 1982, s. 2193-2195; LG Frankenthal Rpfleger 1981, s. 445; LG Olden-

burg, Rpfleger 1982, s. 112.
21 Podobne rozwi¹zanie przewiduje polski k.p.c. � art. 126 § 1 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

oraz art. 797 k.p.c.; tak¿e orzeczenie SN IV 72/55, OSN 1956, poz. 69.
22 LG Hannover, JurBüro 1982, s. 620.
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wydane postanowienie o zajêciu podlegamerytorycznej ocenie przez organ
egzekucyjny23. Ponadto ustawodawca niemiecki nak³ada na organ egzeku-
cyjny przedwydaniempostanowienia o zajêciu konta bankowego d³u¿nika
obowi¹zek sprawdzenia, czy wierzytelno�æ, która ma byæ zajêta, rzeczy-
wi�cie istnieje. Przy czym badanie to opiera siê jedynie na o�wiadczeniu
wierzyciela egzekwuj¹cego24. Je¿eli w wyniku badania oka¿e siê, ¿e wie-
rzytelno�æ nie istnieje, wówczas dokonane zajêcie uznawane jest za bez-
skuteczne ex tunc, bez potrzeby udzielania ochrony prawnej d³u¿nikowi25.
Pozostaje ono tak¿e nieskutecznew stosunkudod³u¿nika egzekwowanego,
gdyodzyska³ onna nowowierzytelno�æ po jej zajêciu26 lub gdydochodzona
wierzytelno�æ wygas³a w wyniku zap³aty wierzycielowi w drodze proce-
dury tzw. wstêpnego zajêcia (§ 845 ZPO)27. Za nieprawid³owe uznaje siê
zamieszczenie we wniosku o wszczêcie egzekucji z konta bankowego
okre�lenie, i¿ wierzyciel egzekwuj¹cy domaga siê ,,zajêcia wszystkich
roszczeñ ze stosunku handlowego� lub ,,wszystkich roszczeñ d³u¿nika w
stosunku do banku, w którym posiada konta bankowe�28. Musi istnieæ
mo¿liwo�æ obiektywnej identyfikacji dochodzonego prawa29. Do wniosku
wierzyciel egzekwuj¹cyma obowi¹zek do³¹czyæ tytu³ egzekucyjny zaopa-
trzony w klauzulê wykonalno�ci (Exekutionsbewilligung [Vollstreckungs-
klausel] � § 704 Absatz 1 w zw. z § 724 Absatz 1 ZPO)30 w oryginale oraz
dowóddorêczenia go d³u¿nikowi31. Je¿eli d³u¿nika reprezentuje pe³nomoc-

23 BGH, NJW 1988, s. 2543.
24 BGH, NJW 1985, s. 863 oraz K. S t ö b e r, Förderungspfändung..., s. 74.
25 LG Bad Kreuznach, Rpfleger 1990, s. 216.
26 OLG Frankfurt, Rpfleger 1978, s. 229.
27 LG Frankenthal, Rpfleger 1985, s. 245.
28 LGOldenburg, ZiP 1982, s. 51, JurBüro 1982, s. 620; OLG Frankfurt JurBüro 1981,

s. 458; OLG Stuttgart, ZiP 1994, s. 222; K. S t ö b e r..., s. 157.
29 BGH NJW 1983, s. 886; LG Aachen Rpfleger 1990, s. 215; odmiennie LG Berlin

Rpfleger 1991, s. 28.
30 Na postanowienie o nadaniu tytu³owi egzekucyjnemuklauzuliwykonalno�ci przys³u-

guje skarga (Klage gegen Vollstreckungsklausel) zgodnie z § 768 ZPO, w brzmieniu nada-
nym mu nowelizacj¹ ustawy ZPO z dnia 31.08.1990 r. (BGBl. II s. 889, 927); zob. szerzej
H. G a n s l m a y e r, R. A n t o n,Zivilprozeßordnung, Zwangsvollstreckung,BoorbergVer-
lag, Stuttgart 1988, s. 71-85.

31 §§ 708, 731, 732, 794 Absatz 1 pkt 1-5 i Absatz 2 ZPO szczegó³owo wymieniaj¹
rodzaje tytu³ów egzekucyjnych oraz tytu³ów egzekucyjnych, które bez potrzeby nadania im
klauzuli wykonalno�ci mog¹ byæ podstaw¹ wszczêcia egzekucji. Odpowiednikiem art. 777
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nik, np. adwokat, to tytu³ egzekucyjny musi zostaæ dorêczony takiemu
pe³nomocnikowi. Dorêczenie tytu³u bezpo�rednio d³u¿nikowi jest niewa¿-
ne. Specyficznym rozwi¹zaniem w Niemczech jest prawna mo¿liwo�æ
dorêczenia tytu³u egzekucyjnego d³u¿nikowi wmiejscu, gdzie siê w danej
chwili znajduje. Nakaz zajêcia konta bankowego wystawia Rechtspfleger,
natomiast bezpo�redniego dorêczenia postanowienia o zajêciu dokonuje na
jego zlecenie komornik, na którego terenie znajduje siê d³u¿nik egzekwo-
wany i bank jako d³u¿nik zajêtej wierzytelno�ci32.
Niemiecka procedura prowadz¹ca do uzyskania prawomocnego tytu³u

wykonawczego bywa d³ugotrwa³a33. Dlatego �w celu zapobie¿enia nieko-
rzystnym skutkom przewlek³o�ci postêpowania oraz dla zagwarantowania
uczestnikomobrotugospodarczegomo¿liwienajdalej id¹cej swobodykszta³-
towania stosunków umownych � § 794 Absatz 1 pkt 5 ZPO przewiduje
dochodzenie roszczeñ na podstawie aktu notarialnego. Akt ten zawiera:
� oznaczone roszczenie wierzyciela,
� istnienie odpowiadaj¹cegomuzobowi¹zania d³u¿nika do zap³aty okre-

�lonej sumy pieniêdzy,
� jednoznaczne poddanie siê d³u¿nika natychmiastowej egzekucji wy-

maganej nale¿no�ci34.
Ró¿nica w stosunku do art. 777 pkt 4 i 5 k.p.c. przejawia siê w tym,

¿e polski akt notarialny jest tylko tytu³em egzekucyjnym, natomiast nie-
miecki � tytu³em wykonawczym. Niemiecki akt notarialny nie wymaga
nadania mu klauzuli wykonalno�ci. Wierzyciel niemiecki zyskuje w akcie
notarialnym instrument efektywniejszego dochodzenia nale¿no�ci, zapew-

k.p.c. jest § 708 ZPO. Zob. szerzejA. S c h ö n k e, F. B a u r, Zwangsvollstreckungskonkurs
und Vergleichsrecht, Karlsruhe 1963, s. 32; H. T h om a s, H. P u t z o, Zivilprozeßordnung
mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen,C.H. Beck�scheVerlagsbuch-
handlung, München 1993, s. 1089-1091.

32 Nale¿y pamiêtaæ, ¿e przekroczenie przez komornika jego w³a�ciwo�ci funkcjonalnej
powoduje bezskuteczno�æ jego czynno�ci, ale zajêcie pozostaniewmocy a¿ do jego zniesie-
nia, np. w drodze z³o¿enia skargi przez wierzyciela lub d³u¿nika egzekwowanego.

33 Zob. M. K r z y s z t o f e k, Bankowy tytu³ wykonawczy. Sposoby dochodzenia nale¿-
no�ci przez bank, Kraków 1996, s. 63.

34 Zgodnie z § 17 Absatz 1 Satz 1 Beurkundungsgesetz (ustawy o po�wiadczeniu do-
kumentów urzêdowych), notariusz ma obowi¹zek pouczyæ d³u¿nika o donios³o�ci i skut-
kach prawnych podania siê w akcie notarialnym natychmiastowej wykonalno�ci.
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niaj¹cy istotne korzy�ci finansowewynikaj¹ce zwyeliminowania postêpo-
wania s¹dowego i skrócenia czasu egzekwowania roszczenia35.
Wyj¹tkowo tylko komornik uprawniony jest do tymczasowego zajêcia

konta bankowego d³u¿nika, na okres nie przekraczaj¹cy czterech tygodni,
bez konieczno�ci przedstawiana przed up³ywem tego terminu postanowie-
nia s¹du w przedmiocie zajêcia kwot na rachunku d³u¿nika (§ 810 ZPO ).
Jest to dopuszczalne tylko dlawykonania orzeczenia s¹dowego,wydanego
w trybie postêpowania zabezpieczaj¹cego, jednak¿e i takie zajêcie wierzy-
telno�ci nastêpuje na polecenie Rechtspflegera.
W Niemczech egzekucja nale¿y do s¹dów rejonowych (Amtsgericht),

kuratorów prawa (Rechtspfleger) oraz komorników s¹dowych (Gerichts-
vollzieher)36.
Zgodnie z § 753 ZPO, Rechtspfleger jest wy³¹cznie w³a�ciwy do pro-

wadzenia czynno�ci egzekucyjnych zwi¹zanych z egzekucj¹ wierzytelno-
�ci, w tym z rachunków bankowych37. Z tytu³u prowadzonej egzekucji nie
otrzymuj¹ dodatkowegowynagrodzenia.
Wniosek o wszczêcie egzekucji z konta bankowego podlega op³acie

(wpisowi) w wysoko�ci 1,5% warto�ci egzekwowanego roszczenia. Wy-
j¹tkowo, ze wzglêdu na zg³aszane roszczenie i przewidywan¹ pracoch³on-
no�æ czynno�ci egzekucyjnych, op³ata ta mo¿e byæ podwy¿szona do 2,5%
warto�ci dochodzonego roszczenia. Przyjête rozwi¹zania, jak¿e diametral-
nie odmienne w swej filozofii od uregulowañ polskich, opieraj¹ siê na
za³o¿eniu, ¿e koszty egzekucji powinny byæ minimalizowane tak, aby ani
wierzyciela, ani d³u¿nika nie obci¹¿aæ dodatkowymi wydatkami. Pañstwo
niemieckie zainteresowane jest tym, aby orzeczenia s¹dowe by³y maksy-

35 Zob. H. K üm p e l, Bank und Kapitalmarktrecht, Köln 1995, s. 253.
36 Zatem niemiecki system organów egzekucyjnych jest z³o¿ony i rozbudowany struk-

turalnie. Istnieje w zwi¹zku z tym daleko id¹ca specjalizacja poszczególnych organów eg-
zekucyjnychwzakresie dokonywania okre�lonych czynno�ci egzekucyjnych.Ma to niew¹t-
pliwiewp³ywnaprawid³owo�æ i skuteczno�æpostêpowaniaegzekucyjnego.Takukszta³towany
system �wiadczy równie¿ o roli, jak¹ egzekucji orzeczeñ przyznaje siêwprawie niemieckim.

37 R. S t u e r n e r, Grundlinien der Entwicklung des Deutschen Vollstreckungsrechts
Deutsche Gerichtsvollzieher Zeitung 1985, nr 1-2, s. 11-15. Natomiast egzekucjê z rachun-
ków obejmuj¹cych wk³ad oszczêdno�ciowy prowadzi komornik (o czym w dalszej czê�ci
artyku³u). Wyj¹tkowo tylko komornik mo¿e dokonaæ zajêcia konta bankowego dla wyko-
nania orzeczenia s¹dowego, wydanegow trybie postêpowania zabezpieczaj¹cego, na okres
nie przekraczaj¹cy czterech tygodni. Jednak¿e i takie zajêcie nastêpuje za zgod¹Rechtspfle-
gera.
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malnie skuteczne iwychodzi z za³o¿enia, ¿ewysokiekosztyegzekucji bardzo
utrudniaj¹ i czêsto czyni¹ j¹ma³o skuteczn¹. Z tychwzglêdówwykluczane
s¹ wszelkie regulacje, które mia³yby na celu uczynienie z egzekucji s¹do-
wej �rodka do uzyskiwania dochodów przez instytucje pañstwowe. Naj-
wa¿niejsz¹ warto�æ egzekucji upatruje siê w jej sprawno�ci i skuteczno�ci.

IV.Zajêciekontabankowego,wtymwk³aduoszczêdno�ciowego,
jego zakres oraz skutki

Charakterystyczn¹ cech¹ egzekucji z konta bankowego jest to, ¿e d³u¿-
nikiem zajêtej wierzytelno�ci jest zawsze bank. Zajêciu podlega konto
bankowe w oddziale lub innej jednostce organizacyjnej banku. Miejsce
siedziby banku na terenie Niemiec jest obojêtne dla ustalenia w³a�ciwo�ci
miejscowej i skuteczno�ci wszczêcia egzekucji. Miejsce to mo¿e mieæ
znaczenie dla ewentualnegowytoczenia powództwaprzeciwkobankowi na
podstawie § 430BGB�niemieckiego kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 829
Absatz 1 ZPO, je¿eli wierzyciel zna tylko bank d³u¿nika, do skutecznego
zajêcia wystarczy podanie siedziby g³ównego zarz¹du banku i dorêczenie
postanowienia o zajêciu do g³ównej siedziby. Nie jest wymagane dorêcze-
nie postanowienia o zajêciu do oddzia³u czy filii, w której znajduje siê
rachunek d³u¿nika. Je¿eli postanowienie o zajêciu dorêczone zostanie do
g³ównej siedziby banku,musi on niezw³ocznie stwierdziæ,w której filii czy
oddziale prowadzone jest konto d³u¿nika. Prawo niemieckie przewiduje
ponadto do�æ kontrowersyjn¹ mo¿liwo�æ, wedle której wierzyciel mo¿e
zajmowaæwszystkie konta bankowed³u¿nikaw jegomiejscu zamieszkania
(tzw. egzekucja w drodze dochodzenia). Ta egzekucja ,,w nieznane� uwa-
¿ana jest za obej�cie obowi¹zuj¹cego prawa38. Zajêcie obejmuje wszystkie
konta d³u¿nika w danym banku, chyba ¿e wierzyciel wyra�nie wskaza³
tylko jednoznich.Zajêciekontaniepowoduje jego totalnej blokady.Zgodnie
bowiem z § 788 ZPO, zakres zajêcia nie mo¿e wykraczaæ poza kwotê
roszczenia egzekucyjnego wraz z kosztami i odsetkami. Je¿eli wierzytel-
no�æ, któramabyæ zajêta, jestwy¿szani¿ ¿¹daniewierzyciela,wtedy zajêcie
nastêpuje tylko do wysoko�ci ¿¹dania wierzyciela, a pozosta³a czê�æ nie
podlega egzekucji. Obowi¹zuje zakaz zajêcia ,,ponad miarê�, zgodnie

38 L.G. Hannover, ZiP1985, s. 60; OLGMünchen, 1990, s. 1591; OLGOldenburg, ZiP
1982, s. 51; OLG Frankfurt, 1981, s. 258 oraz OLG Stuttgart, ZiP 1994, s. 222.
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z dyspozycj¹ § 803 Absatz 1 ZPO. Gdyby dochodzi³o do takiego zajêcia,
to jego jedynym skutkiem by³oby praktycznie niepo¿¹dane zablokowanie
wierzytelno�ci w stosunku do innych wierzycieli egzekwuj¹cych. Dlatego
druki postanowienia o zajêciu przewiduj¹, ¿e wierzytelno�æ d³u¿nika bê-
dzie zajêta tylko z ,,powodu i w wysoko�ci� roszczenia egzekwowanego
wraz z kosztami. Wtedy dochodzi tylko do czê�ciowego, niezbêdnego
zajêcia39.W toku egzekucji z konta bankowego zarówno przepisy niemiec-
kiej procedury cywilnej (§ 829 Absatz 1 ZPO), jak i doktryna uwa¿aj¹, i¿
numer konta nie musi byæ podany, a podanie tylko jednego numeru konta
nie oznacza, ¿e tylko to konto ma byæ zajête, je¿eli d³u¿nik dysponuje
wiêksz¹ liczb¹ kont40.
Zgodnie z dyspozycj¹ § 829 ZPO:
Absatz 1: Je¿eli ma byæ zajêta wierzytelno�æ pieniê¿na na koncie ban-

kowym, s¹d egzekucyjny ma obowi¹zek zakazaæ trzeciemu d³u¿nikowi
(bankowi) dokonywania wyp³at na rzecz d³u¿nika egzekwowanego. Rów-
nocze�nie s¹d ma obowi¹zek za po�rednictwem Rechtspflegera wydania
d³u¿nikowi egzekwowanemunakazu powstrzymywania siê od jakiegokol-
wiek dysponowaniawierzytelno�ci¹, aw szczególno�ci od jej inkasowania.
Absatz 2: Wierzyciel powinien zadbaæ o dorêczenie postanowienia o

zajêciu trzeciemud³u¿nikowi, a czyni to za po�rednictwemkancelarii s¹du,
zgodnie z dyspozycj¹ § 166 Absatz 2 ZPO41. Natomiast d³u¿nikowi egze-
kwowanemu postanowienie o zajêciu musi zostaæ dorêczone natychmiast
po skutecznym dorêczeniu postanowienia trzeciemu d³u¿nikowi wraz z
odpisem dowodu dorêczenia. Dorêczenie to jest jednak bez znaczenia dla
skuteczno�ci zajêcia konta bankowego i s³u¿y jedynie zawiadomieniu d³u¿-
nika o fakcie zajêcia, aby ten móg³ zastosowaæ siê do nakazu, o którym
mowa w Absatz 1. Je¿eli dorêczenie trzeciemu d³u¿nikowi nast¹pi³o na
bezpo�rednie ¿¹danie kancelarii s¹dowej drog¹ pocztow¹,wtedykancelaria

39 Stein � Jonas, Kommentar zur ZPO, 19. Aufl., Bearbeitet von Pohle, ab 5. Lieferg.
von Grunsky, Leipold, Münzberg, Schlosser, Schumann 1964, s. 78 oraz BGH, NJW1975,
s. 738.

40 BGH, NJW 1982, s. 2193; LG Frankenthaal, Rpfleger 1981, s. 445 oraz LG Olden-
burg, Rpfleger 1982, s. 112. Tak samo art. 889 § 1 pkt 1 k.p.c.

41 Dalsi wierzyciele o fakcie zajêcia zostaj¹ poinformowani tylkow sposób nieformalny
(§ 329 ZPO), ale ju¿ o fakcie oddalenia wniosku o zajêcie konta bankowego wierzyciele
musz¹ zostaæ powiadomieni.
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powinna siêw taki sam sposób zatroszczyæ siê o dorêczenie postanowienia
d³u¿nikowi.Wmiejsce skutecznego dorêczenia d³u¿nikowi, który przeby-
wa za granic¹, nastêpuje dorêczenie poprzez nadanie na poczcie.
Absatz 3: Wraz ze skutecznym dorêczeniem trzeciemu d³u¿nikowi

postanowienia o zajêciu uwa¿a siê, ¿e zajêcie zosta³o dokonane skutecznie.
Postanowienie o zajêciu wydane przez Rechtspflegera zawiera oprócz

zawiadomienia o dokonaniu zajêcia dwa zarz¹dzenia:
� zakaz dla trzeciego d³u¿nika (banku) co do wyp³acenia d³u¿nikowi

egzekwowanemu kwot pieniê¿nych, tzw. arrestatorium � je¿eli brak jest
takiego zakazu to postanowienie o zajêciu jest prawnie nieskuteczne;
� nakaz dla d³u¿nika, aby siê powstrzyma³ od jakichkolwiek dyspozycji

rachunkiem, tzw. inhibitorium.
Rechtspfleger nie sprawdza, czy wierzytelno�æ, która na byæ zajêta,

rzeczywi�cie istnieje. Zgodnie z § 829 Absatz 3 ZPO, postanowienie o
zajêciu musi byæ dorêczone trzeciemu d³u¿nikowi (bankowi) i nastêpuje
osobistym staraniemwierzyciela za po�rednictwem kancelarii s¹du, zgod-
nie z dyspozycj¹ § 166 Absatz 2 ZPO. D³u¿nikowi egzekwowanemu po-
stanowienie o zajêciu nale¿ydorêczyæ natychmiast po skutecznymdorêcze-
niu trzeciemu d³u¿nikowiwraz z odpisem dowodu dorêczenia. Dorêczenie
to jest jednak bez znaczenia dla skuteczno�ci zajêcia konta bankowego i
s³u¿y jedynie zawiadomieniu d³u¿nika o zajêciu, aby ten móg³ siê zasto-
sowaæ do nakazu (inhibitorium). Dorêczenie bankowi zawiadomienia o
zakazie wyp³at ma znaczenie konstytutywne co do skutków zajêcia, a
dorêczenie postanowienia d³u¿nikowi egzekwowanemu ma charakter de-
klaratoryjny dla wywo³ania okre�lonych skutków zajêcia42.
Postanowienie o zajêciu musi okre�laæ roszczenie, które ma byæ wyeg-

zekwowane zgodnie z tytu³em wykonawczym. Wierzytelno�æ, która ma
byæ zajêta,musi byæ dok³adnie okre�lona co do podstawy i przedmiotu oraz
okre�laæ osobê trzeciego d³u¿nika. Niedok³adne okre�lenie wierzytelno�ci
czyni zajêcie nieskutecznym, np.wyst¹pienie sprzeczno�ci pomiêdzy okre-
�leniemwierzytelno�ci cyframi i literami,niedok³adno�æwokre�leniuzajêcia,
np. ,,rzekomych� wierzytelno�ci z konta bankowego w banku X itp.43

42 Jest to podobne uregulowanie jak dyspozycja art. 890 § 1 k.p.c.
43 OLGFrankfurt,Monatsschrift für Deutsches Recht 1977, s. 676 orazO. J a n e r i n g,

Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht,München 1990. S¹dowe postanowienie o zajêciu
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Warunkiem skuteczno�ci zajêcia jest:
� istnienie wierzytelno�ci do sum znajduj¹cych siê na koncie banko-

wym, przy czymniemusi byæ onanatychmiast p³atna imo¿emieæ charakter
warunkowy, jak równie¿ mo¿e dotyczyæ wierzytelno�ci przysz³ych. Jed-
nak¿ewierzytelno�æ tamusi istnieæ i niemo¿ewygasn¹æwed³ug przepisów
cywilnego prawa materialnego. Je¿eli wierzytelno�æ nie istnieje w chwili
zajêcia albo przesta³a istnieæ w czasie dorêczenia postanowienia o zajêciu
trzeciemud³u¿nikowi,wtedyowaprzeszkoda powoduje, ¿e zajêcie staje siê
bezprzedmiotowe;
� prawo posiadania wierzytelno�ci � musi ono przys³ugiwaæ d³u¿ni-

kowi w czasie dokonania zajêcia. Nie wystarczy, ¿e d³u¿nik wcze�niej
posiada³ to prawo lub uzyska³ je pó�niej, np. w drodze cesji wierzytelno-
�ci44. Natomiast je¿eli wierzytelno�æ nie przys³uguje d³u¿nikowi egzekwo-
wanemu, lecz osobie trzeciej, to zajêcie jest bezprzedmiotowe. Wtedy
wzajemne relacje prawne wynikaj¹ce z zajêcia nieskutecznego pomiêdzy
wierzycielemegzekwuj¹cym, a trzecimd³u¿nikiemnie zostaj¹ naruszone45;
� trwanie�zajêcienastêpujewrazzdorêczeniempostanowieniaozajêciu

i istnieje, a¿ zajêcie wierzytelno�ci wyga�nie, zostanie uchylone lub do
czasu umorzenia postêpowania egzekucyjnego, np. z powodu rezygnacji
wierzyciela z popierania prowadzonej egzekucji46.
Zgodnie z § 666 BGB, d³u¿nik jako w³a�ciciel konta ma w stosunku

dobanku roszczenie o sk³adanie informacji i okresowej sprawozdawczo�ci.
Roszczenie to realizowane jest poprzez wyci¹g z konta, dziêki któremu
klient jest informowany o bie¿¹cych zmianach na koncie47. Natomiast po
skutecznymwszczêciu egzekucji z konta bankowego te roszczenia o sk³a-
danie informacji i sprawozdawczo�ci przechodz¹ jakoniesamodzielneprawa
uboczne wraz z zajêt¹ wierzytelno�ci¹ na wierzyciela egzekwuj¹cego i nie
musz¹ byæ dodatkowo zajmowane.

i przekazaniu wierzytelno�ci kosztuje ³¹cznie 25 DEM i mo¿e obejmowaæ jednocze�nie do
sze�ciu d³u¿ników jednego banku.

44 BGH, NJW 1971, s. 1938. Odmiennego zdania w tej kwestii s¹:A. T i e d t k e, NJW
1972, s. 748 i K. S c hm i d t, ZZP 1987, s. 316.

45 K. S c hm i d t, MDR 1973, s. 233.
46 Szerzej patrz: B.We r n e r, Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsrecht Forkel,Wies-

baden 1976.
47 BGH, ZiP 1985, s. 1315; NJW 1985, s. 2699.
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Sporn¹ kwestia natomiast pozostaje, czy wierzycielowi przys³uguje
równie¿ prawo do dorêczenia wyci¹gów z kont d³u¿nika egzekwowanego.
Roszczenie bowiem o sk³adanie informacji i sprawozdawczo�ci nie przy-
s³ugiwa³oby mianowicie klientowi banku w jego charakterze jako wierzy-
cielowi wierzytelno�ci kapita³u na koncie bankowym, lecz jako stronie
umowybankowej.
Równie¿ z punktu widzenia tajemnicy bankowej niedopuszczalne jest

zajêciewyci¹gówzkonta.Wierzyciel uzyska³bypoza tym informacje, które
nie przys³uguj¹ mu w tym stopniu na podstawie postanowienia o zajêciu.
Przy dorêczeniu wszystkich wyci¹gów z konta wierzyciel zosta³by poinfor-
mowany nie tylko o kapitale, którym jest zgodnie z prawemzainteresowany,
lecz tak¿e o wszystkich zmianach na koncie, a i byæ mo¿e o istniej¹cym
debecie, za� do uzyskania takich informacji wierzycielowi roszczenie nie
przys³uguje48.
Jednocze�nie S¹d Krajowy w Hildesheim49 wyrazi³ pogl¹d, ¿e w wy-

padku wyci¹gów z konta nie chodzi ani o dokumenty legitymacyjne, ani o
inne dokumenty, które mia³yby udowodniæ istnienie wierzytelno�ci. Tylko
bowiem takie dokumenty, zdaniem s¹du, by³yby dostêpnew tzw. egzekucji
pomocniczej.Tak¿ewstosunkudod³u¿nika egzekwowanegowierzyciel nie
ma takiego obszernego roszczenia informacyjnego zgodnie z § 836 Absatz
3 ZPO, które by go informowa³o o wszystkich operacjach na koncie.
Natomiast odmiennego zdania s¹U.Gottwald50 oraz s¹d ni¿szego szczebla
w Reindsburgu51, dla których roszczenie informacyjne i o sprawozdaw-
czo�æ s¹ egzekwowalne52.
Przepis § 829 ZPO zawiera ponadto uregulowanie dotycz¹ce zakresu

zajêcia kwot na koncie bankowym. Przedmiot i objêto�æ kapita³u posiada-
nego przez d³u¿nika egzekwowanego na koncie bankowym okre�la siê w
danej chwili zgodnie z § 357HGB. Zgodnie z tymprzepisem, zajêcie kwot
na koncie bie¿¹cym (Kontokorrent) obejmuje jedynie saldo, a nie tak¿e
nale¿¹ce do tego¿ konta pojedyncze wierzytelno�ci, poniewa¿ w wyniku

48 LG Frankfurt Rpfleger 1986, s. 196; LG Itzehoe, NJW 1988, s. 1394.
49 LG Hildesheim, JurBüro 1988, s. 547-549.
50 U. G o t t w a l d, Zwangsvollstreckung, Haufe, Freiburg 1996, s. 1468.
51 BGH, NJW 1987, s. 819.
52 Por. w tej mierze uregulowanie art. 728 § 1 k.c., zgodnie z którym zakres informacji

uzyskanych od banku musi pozostawaæ w �cis³ym zwi¹zku z interesem prawnym wierzy-
ciela.
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umieszczenia ich na koncie pojedyncze wierzytelno�ci trac¹ swoj¹ samo-
dzielno�æ i nie podlegaj¹ zajêciu53. Zajête zostaje saldo dorêczeniowe, jakie
istnieje przy wcze�niejszym wprowadzeniu dokonanym w chwili zajêcia,
a wiêc w chwili skutecznego dorêczenia postanowienia o zajêciu do banku
jako trzeciego d³u¿nika (§ 829 Absatz 3 ZPO). Zajêcie to ma taki skutek,
¿e konto musi byæ tymczasowo rozliczone ksiêgowo na stan, jaki istnia³ w
chwili dorêczenia postanowienia o zajêciu. Chroni to wierzyciela przed
niekorzystnymi dyspozycjami d³u¿nika.Gdybybowiemzajêcie obejmowa-
³o tylko najbli¿sze saldo koñcowe, d³u¿nik mia³by w ka¿dej chwili mo¿-
liwo�æ stworzenia nowych pozycji po stronie ,,winien� na szkodê wierzy-
ciela egzekwuj¹cego, a przez to uchronienia przed zajêciem kapita³u
znajduj¹cego siê na koncie.
Dlatego te¿ wierzyciel musi zaj¹æ tak¿e nastêpne i wszystkie dalsze

przysz³e salda dodatnie, które powstan¹ przy zamkniêciu uzgodnionego
okresu obrachunkowego. W wypadku takiego zajêcia chodziæ bêdzie o
przysz³e wierzytelno�ci na koncie d³u¿nika. Musz¹ one byæ wystarczaj¹co
dok³adnie okre�lone lub przynajmniej dostatecznie daj¹ce siê okre�liæ. Przy
tym miêdzy d³u¿nikiem a trzecim d³u¿nikiem (bankiem) musi istnieæ sto-
sunek prawny, z którego mo¿na bêdzie okre�liæ przysz³¹ wierzytelno�æ co
do jej tre�ci i osoby trzeciego d³u¿nika54. W wypadku zajêcia sald przy-
sz³ych, zajêciem tym zostan¹ objête nie tylko najbli¿sze salda dodatnie lub
ustawowybilans, którywykazuje aktywana koncie d³u¿nika, lecz iwszyst-
kie przysz³e aktywa powsta³ewwyniku bilansu umownego lub ustawowe-
go, a¿ do czasu pe³nego zaspokojenia wierzyciela55. Przy czym zajêcie to
nie dotyczy nowego konta za³o¿onego u tego samego trzeciego d³u¿nika56.
Jednak¿e nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e zajêcie przysz³ego kapita³u

na koncie d³u¿nika rozci¹ga siê, podobnie jakwwypadku przepisu art. 890
§ 1 k.p.c.57, tylko na saldowchwili uzgodnionego bilansu. Zajêcie nie obej-

53 Orzeczenie Trybuna³u Federalnego (BGH) z 10 maja 1980, NJW 1981, s. 1612.
54 BGH, NJW 1970, s. 241.
55 BGH, NJW 1981, s. 1611 oraz BGH, NJW 1982, s. 1150.
56 Teza ta budzi uzasadnione kontrowersje; patrzH.We n z,Zwangsvollstreckungsrecht,

Jur. Lehrgänge Alpmann & Schmidt, Münster 1992, s. 469.
57 Z. � w i e b o d a, Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz do dru-

giej czê�ci k.p.c., Warszawa 1994, s. 184; S. D a l k a, J. R o d z i e w i c z, Postêpowanie
zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne. Komentarz, Gdañsk 1994, s. 229; Egzekucja s¹dowa w
sprawach cywilnych, pod kierunkiem Z. Szczurka, Sopot 1995, s. 357-358.
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muje zapisów na dobro konta i aktywów, które codziennie realizowane s¹
na koncie. W okresie pomiêdzy ka¿dorazowym bilansem d³u¿nik mo¿e w
ka¿dej chwili dysponowaæ swoim kontem bie¿¹cym. Istnieje tu zatem
naturalne niebezpieczeñstwo, i¿ d³u¿nik ,,w odpowiednim czasie� przed
nastêpnym bilansem doprowadzi do debetu na swoim koncie, aby w ten
sposób nie dopu�ciæ do zajêcia przez wierzyciela. Jednak równie¿ i zajêcie
przysz³ego kapita³u na koncie nie chroni wierzyciela przed zajêciem, które
mo¿e byæ dokonane przez dalszych wierzycieli egzekwuj¹cych. Wraz z
dorêczeniempó�niejszego postanowienia o zajêciu bankmusi znówustaliæ
saldo dorêczeniowe, a je¿eli przy tym ustaleniu stwierdzony zostanie ka-
pita³ na koncie, musi on zostaæ wyp³acony nastêpnymwierzycielom, gdy¿
wierzyciel, który dokona³wcze�niejszego zajêcia, nie dysponuje tu ¿adnym
priorytetowym prawem zastawu, poniewa¿ jego zajêcie rozci¹ga siê na
nastêpny, pó�niejszy bilans58.
Dlatego te¿, aby przeciwdzia³aæ temu niebezpieczeñstwu, wierzyciel

powinien dodatkowo zaj¹æ kapita³ dzienny posiadany przez d³u¿nika na
koncie59.Wwypadku¿¹daniawyp³atydziennegokapita³uposiadanegoprzez
d³u¿nika na koncie chodzi o takie wierzytelno�ci, które podlegaj¹ zajêciu
zgodnie z § 829 ZPO60. W wypadku zajêcie salda dziennego na korzy�æ
wierzyciela bankniemo¿edokonywaæ ¿adnychdalszychwyp³at na korzy�æ
d³u¿nika, a d³u¿nik nie mo¿e dokonywaæ ¿adnych przelewów. Przy czym
zgodnie z § 835 Absatz 3 ZPO kapita³ dzienny mo¿e byæ przekazany
wierzycielowi dopiero po up³ywie okresu dwutygodniowej blokady (okres
realizacji wyp³at kwot wy³¹czonych spod zajêcia).
P.Arens61 przedstawi³ nastêpuj¹c¹ propozycjê sformu³owania wniosku

wierzyciela w wypadku zajêcia okre�lonych kwot na koncie bankowym:
,,Niniejszym zajmuje siê roszczenie z tytu³u istniej¹cego stosunku prawne-
go, a w szczególno�ci z konta bie¿¹cego na koncie nr ..., przy tym zajmuje
siê roszczenie:
� wyp³acenia obecnego w czasie dorêczenia postanowienia o zajêciu

kapita³u na koncie (saldo dorêczeniowe);

58 K. S t ö b e r, Förderungspfändung..., s. 165.
59 BGH, NJW 1968, s. 2100.
60 Rpfleger 1983, s. 771; Bundesfinanzhof, ZiP 1984; NJW 1984, s. 1919.
61 P. A r e n s, Zivilprozeßrecht..., s. 461.
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� wyp³acenia przysz³ego kapita³u, który zostanie wykazany w czasie
wyprowadzenia salda przy ka¿dym bilansie (saldo przysz³e);
� bie¿¹cego wyp³acenia kapita³u powsta³ego na koncie pomiêdzy sal-

dami (saldo dzienne);
� z tytu³u prawa do dysponowania tym kapita³em poprzez polecenie

przelewu;
� roszczenie z tytu³u zapisu kredytowego wszystkich przysz³ych wp³y-

wów.
W wypadku zajêcia konta pozostaj¹cego w dyspozycji powiernika

(Anderkonto), egzekucja wierzytelno�ci jest w praktyce bezskuteczna i dla
unikniêcia kosztów powinno siê z niej zrezygnowaæ. Je¿eli bowiem wie-
rzyciel posiada tytu³ wykonawczy wydany przeciwko w³a�cicielowi kapi-
ta³u i zajmie konto powiernicze, to zajêcie nie zostanie zrealizowane,
poniewa¿ bank jako trzeci d³u¿nik nie jest zobowi¹zany do ¿adnych �wiad-
czeñ na rzecz w³a�ciciela. Je¿eli natomiast wierzyciel prowadzi egzekucjê
na podstawie tytu³u wykonawczego wystawionego na powiernika, to w³a-
�ciciel maj¹tku mo¿e na podstawie oznaczenia celu konta sprzeciwiæ siê
takiemu zajêciu, wystêpuj¹c z powództwem opozycyjnym zgodnie z dys-
pozycj¹ § 797 Absatz 4 ZPO62. W wypadku egzekucji konta zablokowa-
nego zajêcie jest dopuszczalne tylkow ramach oznaczenia celu, tzn. zajêcie
istniej¹cegonakoncie kapita³umusi byæ przeprowadzoneprzezwierzyciela
po uprzednimwykazaniu, ¿e uszczuplenie kwot nastêpuje zgodnie z celem,
dla którego by³y z³o¿one63.
Natomiast problematyka zajêciawspólnegokonta bankowegoprzedsta-

wia siê w prawodawstwie i praktyce niemieckiej nieco odmiennie od ure-
gulowañ polskich, dotycz¹cych egzekucji z rachunku wspólnego (art. 52
prawa bankowego)64.
W wypadku zajêcia takiego konta wierzyciel musi zawsze dokonaæ

ustalenia, czy jest to Oder-Konto (czyli wspólne konto bankowe, którym

62 BGH, NJW 1971, s. 559.
63 BGH, NJW 1965, s. 953. Nadto na uwagê zas³uguj¹ artyku³y po�wiêcone problema-

tyce zajêcia konta bankowego: R. B a ß l s p e r g e r, Rpfleger 1985, s. 177 i nast.; H. D a -
w i d � pose³ doReichstagu, [w:] Rpfleger 1987, s. 216-218 oraz t e n ¿ e, [w:]Monatsschrift
für Deutsches Recht 1993, s. 108; A. H ä u s e r, ZiP 1983, s. 891.

64 Por. Z. O s a d a, Prawo bankowe. Praktyczny komentarz,Warszawa 1998, s. 70-71
oraz Prawo bankowe. Komentarz, pod red. W. Góralczyka, s. 135-136.
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mo¿e dysponowaæ ka¿dy ze wspó³w³a�cicieli), czy jest toUndkonto (czyli
wspólne konto kilku osób, gdzie ¿aden ze wspó³w³a�cicieli nie mo¿e bez
zgody pozosta³ych dysponowaæ ca³ymkontem).Wcodziennej niemieckiej
praktyce do obu rodzajów kont maj¹ prawo wspólnie ma³¿onkowie. W
pierwszymwypadku ka¿dy z w³a�cicieli mo¿e dysponowaæ ca³ym kapita-
³em zgromadzonym na koncie, i w tym sensie s¹ oni wierzycielami soli-
darnymi zgodnie z dyspozycj¹ § 428 BGB65. Poniewa¿ ka¿dy w³a�ciciel
konta mo¿e sam dysponowaæ ca³ym kontem, mo¿e ono zostaæ zajête w
ca³o�ci na rzecz ka¿dego wierzyciela w³a�ciciela konta66.
Ten na pozór korzystny fakt posiada tê wadê, ¿e zajêcie w stosunku do

jednegow³a�ciciela kontaniemo¿epowstrzymaædrugiegow³a�ciciela przed
dysponowaniemca³ymkontem,awszczególno�ciprzed�ci¹gniêciemca³ego
kapita³u z zajêtego konta. Z tej sytuacji mo¿e skorzystaæ drugi, nie egze-
kwowanyw³a�ciciel konta, szczególniew ci¹gu dwutygodniowego okresu,
o którym mowa w § 835 Absatz 3 zd. drugie ZPO, w ci¹gu którego bank
niemo¿e jeszczewyp³aciæwierzycielowi egzekwuj¹cemukapita³u z konta.
Je¿eli w tym czasie drugi w³a�ciciel podejmie z konta ca³y kapita³, bank
musi mu te kwoty wyp³aciæ, co doprowadzi do tego, i¿ zajêcie stanie siê
bezprzedmiotowe. W takiej sytuacji bank mo¿e dokonaæ wyp³aty kwot
wspólniedo r¹kwierzyciela, którynaskutekzajêciawszed³wprawad³u¿nika
egzekwowanego, i drugiemu w³a�cicielowi konta.
Wwypadku w¹tpliwo�ci bank, chc¹c unikn¹æ ewentualnego procesu o

odszkodowanie, mo¿e z³o¿yæ zajête kwoty do depozytu w Amtsgericht
(s¹dzie ni¿szego szczebla). Poniewa¿ w³a�ciciele konta wspólnego s¹ w
stosunku do siebie wierzycielami solidarnymi, przys³uguje im zasadniczo
roszczenie o odszkodowanie w wypadku wyp³acenia ca³ego kapita³u dru-
giemuw³a�cicielowi (wspó³ma³¿onkowi)zgodniezdyspozycj¹ (§430BGB).
Dlategowierzyciel powinien zaj¹æ to roszczenie oodszkodowanie, które

bêdzie skuteczne, gdy dojdzie do wiadomo�ci drugiego w³a�ciciela konta.
I je¿eli w takiej sytuacji bankwyp³aci ca³y kapita³ drugiemuw³a�cicielowi,
który nie jest d³u¿nikiem, to bêdzie on zobowi¹zany do odszkodowania w
stosunku do d³u¿nika i w stosunku do wierzyciela na podstawie postano-
wienia o zajêciu.

65 BGH, NJW 1985, s. 2688.
66 BGH, NJW 1985, s. 1218.
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W wypadku za� wspólnego konta (Undkonto) ¿aden z w³a�cicieli nie
mo¿e osobno dysponowaæ nimw ca³o�ci. Mamy tu do czynienia z wypad-
kiemprawadoniepodzielnej (wspólnej) rêki67 . W celu zatem prowadzenia
egzekucji na takim koncie wierzyciel musi uzyskaæ tytu³ wykonawczy
przeciwko wszystkim wspó³w³a�cicielom konta. Je�li tytu³u takiego nie
posiada, zajêcie na takim koncie jest prawnie niedopuszczalne.
Na gruncie ustawodawstwa niemieckiego podstawowymi skutkami

dokonanego zajêcia konta bankowego jest uzyskanie przezwierzyciela eg-
zekwuj¹cego:
� prawa zastawu oraz
� powstanie tzw. w³adztwa pañstwowego, o którym mowa w § 803

ZPO.
Oba te skutki powstaj¹ jednocze�nie i zawarte s¹ w tym samym posta-

nowieniu o zajêciu. W³adztwo pañstwowe i prawo zastawu obejmuj¹
wierzytelno�æ tak¹, jak¹ ona jest w czasie zajêcia, wraz z nale¿nymi od-
setkami, zw³aszcza za zw³okê, i pó�niej powsta³ymi prawami ubocznymi.
Je¿eli zosta³o zajêtych wiêcej wierzytelno�ci, to podpadaj¹ one w pe³nej
wysoko�ci pod ustawowe prawo zastawu, ale tylko wtedy, gdy nie wystar-
czaj¹ na pokrycie w pe³nej wysoko�ci kwoty egzekwowanej.
Wierzyciel otrzymuje na podstawie samego zajêcia jedynie zabezpie-

czenie swoich wierzytelno�ci, a nie ich zaspokojenie. Nie mo¿e on dyspo-
nowaæ zajêtym roszczeniem, aw szczególno�ci niemo¿e go sam �ci¹gn¹æ,
lecz mo¿e tylko ¿¹daæ �wiadczenia dla siebie i d³u¿nika egzekwowanego
wspólnie lub z³o¿enia zajêtych kwot do depozytu s¹dowego (§ 1281 i 1287
BGB)68. Dopóki nie nast¹pi³o przekazanie (§ 835 ZPO), wierzyciel nie
mo¿e tak¿e dochodzonej nale¿no�ci darowaæ, rozliczaæ i wypowiadaæ,
poniewa¿ nie przys³uguje mu takie prawo. D³u¿nik zajêtej wierzytelno�ci
z rachunku bankowego, w tym z wk³adu oszczêdno�ciowego, pozostaje
nadal w³a�cicielem zajêtej wierzytelno�ci.

67 LG Oldenburg, ZiP 1982, s. 1433; por. odno�ny przepis art. 196 § 2 k.c. w zw. z art.
31 k.r.o.

68 Jest to rozwi¹zanie podobne do tego, o którym mowa w art. 893 w zw. z art. 887 §
1 k.p.c.; szerzej E.We n g e r e k, S¹dowe postêpowanie egzekucyjne w sprawach cywil-
nych,Warszawa 1970, s. 175; K. L i p i ñ s k i, Glosa do orzeczenia SN z 9 czerwca 1961 r.
II CR 175/60, OSPiKA 1962, poz. 127.
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Zgodnie z dyspozycj¹ § 666 BGB, d³u¿nik jako w³a�ciciel konta ma w
stosunku do banku roszczenie o sk³adanie informacji i sprawozdawczo�æ69.
Roszczenie to realizowane jest poprzez wyci¹g z konta70, dziêki któremu
klient jest informowany o bie¿¹cych zmianach na koncie71.
Informacja powinna daæ wierzycielowi egzekwuj¹cemu mo¿liwo�æ

zdecydowania o tym, czy decydowaæ siê na dalsze prowadzenie egzekucji.
Je¿eli bank odmówi³by w sposób zawiniony udzielenia informacji, wtedy
musi liczyæ siê z obowi¹zkiemnaprawienia szkody, jak¹wierzyciel poniós³
na skutek takiego dzia³ania banku (np. z obowi¹zkiem rekompensaty kosz-
tów procesowych poniesionych przez wierzyciela, gdyby ten przegra³
ewentualny proces o zap³atê przeciwko bankowi)72.
Roszczenia o sk³adanie informacji i sprawozdawczo�æ przechodz¹ jako

niesamodzielne prawa uboczne (akcesoryjne) wraz z zajêt¹ wierzytelno-
�ci¹ nawierzyciela egzekwuj¹cego i niemusz¹ byæ dodatkowozajmowane.
Wynika to z faktu, i¿ roszczenia te nie przys³ugiwa³yby klientowi banku
w jego charakterze jako wierzycielowi wierzytelno�ci kapita³u na koncie
bankowym, lecz jako stronie umowy z bankiem.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ z punktu widzenia ochrony tajemnicy bankowej,

za niedopuszczalne uznaje siê zajêcie wyci¹gów z konta. Wierzyciel eg-
zekwuj¹cy uzyska³by w takiej sytuacji dodatkowe informacje, które nie
przys³uguj¹ muw tym stopniu na podstawie postanowienia o zajêciu. Przy
dorêczeniu bowiem wszystkich wyci¹gów z konta wierzyciel zosta³by
poinformowany nie tylko o kapitale, którym jest zgodnie z prawem zain-
teresowany, lecz tak¿e o wszystkich zmianach w stanie konta i byæ mo¿e
o istniej¹cym debecie. Do tego wierzyciel egzekwuj¹cy nie mo¿emieæ ju¿
roszczeñ73.

69 Roszczenie to powstaje na podstawie dokonanego zajêcia, a nie dopiero przekazania
� BGHZ 1968, s. 291. Roszczenie to obejmuje miêdzy innymi informacje o tym, czy inni
wierzyciele nie zg³osili pretensji do zajêtychwierzytelno�ci (np. na podstawie prawa zastawu
i czy ta wierzytelno�æ nie zosta³a ju¿ wcze�niej zajêta � § 840 ZPO).

70 Por. brzmienie art. 728 § 1 k.c., zgodnie z którym w³a�ciciel rachunku bankowego
posiada prawo do uzyskania wyci¹gu z konta.

71 BGH, ZiP 1985, s. 1315; NJW 1985, s. 2699.
72 BGHZ 1991, s. 129 f oraz 1998, s. 294. Jest to podobne rozwi¹zanie jak w wypadku

prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego w prawie polskim � P. O s o w y, Egzekucja
z rachunku bankowego, Warszawa 2000, s. 70-75.

73 LG Frankfurt, Rpfleger 1986, s. 196; LG Itzehoe, NJW 1988, s. 1394; LG Hildes-
heim, JurBüro 1988, s. 547-549.
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Jednocze�nie S¹d Krajowy w Hildesheim uwa¿a, ¿e w wypadku wy-
ci¹gów z konta nie chodzi ani o dokumenty legitymacyjne, ani o inne
dokumenty, które mia³yby udowodniæ istnienie wierzytelno�ci. Tylko bo-
wiem takie dokumenty by³yby dostêpne tzw. egzekucji pomocniczej.Tak¿e
w stosunku do d³u¿nika nie ma wierzyciel takiego obszernego roszczenia
informacyjnego zgodnie z § 836 Absatz 3 ZPO, które by go informowa³o
o wszystkich operacjach na koncie. Odmiennego zdania s¹ U. Gottwald74
oraz s¹d ni¿szego szczebla w Reindsburgu75, dla których roszczenie infor-
macyjne i o sprawozdawczo�æ s¹ egzekwowalne.
Z chwil¹ dokonania zajêcia dyspozycje d³u¿nika co do konta bankowe-

go, choæby zosta³y uwzglêdnione przez bank, w stosunku do wierzyciela
egzekwuj¹cego s¹ prawnie nieskuteczne, je¿eli rozporz¹dzenia te przekra-
czaj¹ czê�æ �rodkówwolnych od zajêcia, o którychmowaw § 850a-i, 851,
859 Absatz 1i 2, 860 i 863 ZPO. Dotyczy to zarówno stanu po dacie
dokonanego zajêcia, a tak¿e przed ni¹, je¿eli wymagalno�æ tych sum na-
stêpuje po zajêciu. Je¿eliby wiêc po zajêciu konta bankowego dosz³o do
wyp³aty jakiejkolwiek kwoty przez bank na zlecenie d³u¿nika egzekwowa-
nego albo gdyby d³u¿nik dokona³ cesji wierzytelno�ci na rzecz osoby trze-
ciej lub wypowiedzia³ umowê, to czynno�ci te w stosunku do wierzyciela
s¹ niewa¿ne i nie maj¹ ¿adnego wp³ywu na dalszy bieg egzekucji76.
Na szczególn¹uwagêzas³ugujeomówieniew tymmiejscupozycji banku

w trakcie egzekucji z konta jako trzeciego d³u¿nika77.
Z zasady pozycja prawna bankuwwynikuwszczêcia egzekucji z konta

bankowego, a nastêpnie dokonanego zajêcia i przekazania nie mo¿e ulec
pogorszeniu. Jest to oczywi�cie konieczna rekompensata za to, ¿e te akty
prawne przebiegaj¹ bez jego udzia³u. Wwyniku dokonanego zajêcia bank
nie ma ju¿ obowi¹zku realizacji zleceñ na ¿¹danie d³u¿nika egzekwowa-

74 U. G o t t w a l d, Zwangsvollstreckung..., s. 1468.
75 NJW, 1987, s. 819.
76 A. G a n s l m a y e r, R. A n t o n, Zivilprozeßordnung, Zwangsvollstreckung, Boor-

berg Verlag, Stuttgart 1988, s. 421; H. B r o x, D.Wa l k e r, Zwangsvollstreckung, Köln
1993, s. 211 i nast. Jest to rozwi¹zanie identyczne jak w egzekucji z rachunku bankowego
w prawie polskim; Z. � w i e b o d a,Postêpowanie zabezpieczaj¹ce i egzekucyjne..., s. 186-
187; G. S i k o r s k i,Egzekucja z rachunków bankowych, Sopot 1995, s. 84 oraz orzeczenie
SN I CR 356/64, OSPiKA 1967, poz. 133 z glos¹ aprobuj¹c¹ E.W e n g e r k a.

77 Szerzej patrz H. G a u l, Zur Rechtsstellung der Kreditinstitute als Drittschuldner in
der Zwangsvollstreckung, München 1978.
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nego. Je¿eliby jednak bank wykona³ zlecenie, tj. gdyby dosz³o do wyp³aty
okre�lonych kwot do r¹k d³u¿nika egzekwowanego, bank mo¿e broniæ siê
przed ewentualnym zarzutem ze stronywierzyciela egzekwuj¹cego, ¿e nic
niewiedzia³ o dokonanymzajêciu (como¿e zawsze zdarzyæ siêwwypadku
dorêczenia zastêpczego postanowienia o zajêciu)78.
Je¿eli wierzytelno�æ zosta³a zajêta na rzecz kilku wierzycieli, to bank

jako trzeci d³u¿nik mo¿e w celu swojej ochrony zdeponowaæ zajête kwoty
w s¹dzie egzekucyjnym, a w niektórych wypadkach jest do tego zobowi¹-
zany (§ 853 ZPO).
Ponadto, zgodnie z § 412 i 404 BGB, bank mo¿e analogicznie do wie-

rzyciela wysuwaæ zarzuty, które mu przys³ugiwa³y w czasie zajêcia w
stosunku do d³u¿nika. Mo¿e on w szczególno�ci:
� dochodziæ, ¿ewierzytelno�æ objêta zajêciemnie powsta³a lubwygas³a,

np. w nastêpstwie niewa¿no�ci umowy uzasadniaj¹cej powstanie wierzy-
telno�ci, jej zaskar¿enia, zap³aty, zaliczenia zajêtych kwot na poczet innych
d³ugów, pod warunkiem, o którym mowa w § 392 BGB, cesji wierzytel-
no�ci, up³yniêcia umownego okresu wa¿no�ci istnienia wierzytelno�ci79;
� bankmo¿e poinformowaæwierzyciela o nieistnieniu zajêcia i wezwaæ

do dobrowolnego zwolnienia zajêtej wierzytelno�ci, zgodnie z dyspozycj¹
§ 843 ZPO. Z t¹ chwil¹ powstaje po stronie banku mo¿liwo�æ wytoczenia
powództwa w procesie o konfiskatê przeciwko wierzycielowi egzekwuj¹-
cemu o zwolnienie spod zajêcia kwot na koncie bankowym80;
� bank mo¿e poza tym kwestionowaæ wa¿no�æ zajêcia i przekazania

wierzytelno�ci z konta bankowego. Niewa¿no�ci tej mo¿e bank dochodziæ
albo zgodnie z §766 ZPO81, albo w procesie o konfiskatê82.
Egzekucjazkontabankowegoobejmuj¹cegowk³adoszczêdno�ciowy, na

którywystawionodowód imienny lubnaokaziciela (np. ksi¹¿eczkêoszczêd-

78 R. S e i b e r t, [w:]Wertpapiermitteilungen 1984, s. 521 ff; Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofes in Zivilsachen 105, 359f.

79 H. D e n c k, [w:] NJW1979, s. 2375 ff; Z. S c h a u b, [w:] NJW1965, s. 2329 ff oraz
BGHZ 1958, s. 26 ff.

80 Natomiast bankowi jako trzeciemud³u¿nikowi nie przys³uguje powództwoo ustalenie
stwierdzenia niewa¿no�ci dokonanego zajêcia i przekazania z uwagi na brak interesu ochro-
ny prawnej � tak BGHZ z 1969, s. 146 ff.

81 BGHZ 1969, s. 148 f.
82 BGHZ 1966, s. 80 f.
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no�ciow¹), sk³ada siê, podobnie jak w wypadku egzekucji z konta banko-
wego, z dwóch etapów, a mianowicie zajêcia i przekazania.
Na gruncie egzekucji niemieckiej, je¿eli na wierzytelno�æ wystawiony

zosta³ jaki� dokument (np. ksi¹¿eczka oszczêdno�ciowa),mamydo czynie-
nia z tzw. egzekucj¹ pomocnicz¹, polegaj¹c¹ na odebraniu tej ksi¹¿eczki
d³u¿nikowi, zgodnie z dyspozycj¹ (§ 883 ZPO).
Tytu³em wykonawczym jest w tym wypadku postanowienie o przeka-

zaniu, zgodnie z § 836Absatz 3 pkt 2 ZPO83. Komornik przeprowadzaj¹cy
u d³u¿nika egzekucjê z ruchomo�ci mo¿e znalezion¹ u niego ksi¹¿eczkê
oszczêdno�ciow¹ zabraæ i zdeponowaæw swoimbiurze do czasu uzyskania
s¹dowegopostanowieniaozajêciu iprzekazaniuwierzycielowiodpowiednie-
go do tej ksi¹¿eczki konta bankowego. Je¿eli dorêczenie tego postanowie-
nia nie nast¹pi w ci¹gu miesi¹ca od daty zabrania ksi¹¿eczki oszczêdno-
�ciowej, komornikmusi j¹ zwróciæd³u¿nikowi zgodnie z§156Geschäftsan-
weisung für Gerichtsvollzieher (Instrukcja s³u¿bowa dla komorników
s¹dowych), a ten z kolei mo¿e natychmiast zadysponowaæ �rodkami zgro-
madzonymi na tym koncie. Oczywi�cie, je¿eli wierzyciel przypuszcza, ¿e
d³u¿nikma ksi¹¿eczkê oszczêdno�ciow¹, powinien o tym fakcie powiado-
miæ komornika84.
Druga mo¿liwo�æ uzyskania przez wierzyciela ksi¹¿eczki oszczêdno-

�ciowej to tryb polegaj¹cy na zajêciu i przekazaniu konta bankowego przez
s¹d, które to przekazanie upowa¿nia wierzyciela do ¿¹dania od d³u¿nika
wydania ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowej, odpowiedniej dla tego s¹downie ju¿
zajêtego i przekazanego mu konta.
Podstaw¹ do prowadzenia egzekucji jest tu postanowienie o zajêciu i

przekazaniu w po³¹czeniu z tytu³em egzekucyjnym, na którego podstawie
s¹d wyda³ to postanowienie, np. Vollstreckungsbescheid, czy te¿ wyrok w
sprawie o zap³atê z nadan¹ klauzul¹ wykonalno�ci.
Zajêcie rachunku oszczêdno�ciowego jest skuteczne z chwil¹ dorêcze-

nia bankowi lub kasie oszczêdno�ciowej s¹dowegopostanowienia o zajêciu
i przekazaniu rachunku wierzycielowi, a nie z chwil¹ wej�cia wierzyciela
w posiadanie ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowej nale¿¹cej do tego rachunku.
Pozostaje to w zwi¹zku z twierdzeniem przedstawicieli niemieckiej

doktryny o tym, ¿e ksi¹¿eczka oszczêdno�ciowa nie jest samodzielnym

83 Stein � Jonas, Kommentar zur ZPO, Münzberg 1964, teza 14 f.
84 NJW 1979, s. 1539.
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papieremwarto�ciowym, lecz jedynie rodzajemznaku legitymacyjnego, jak
w wypadku polskiej ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowej imiennej85.
W postanowieniu o zajêciu i przekazaniu konta, a tak¿e we wniosku

egzekucyjnym ksi¹¿eczka oszczêdno�ciowa powinna byæ dok³adnie okre-
�lona. Je�li tego brakuje, wierzyciel musi uzyskaæ dodatkowe postanowie-
nie s¹du, zawieraj¹ce te dane. Je¿eli komornik nie znajdzie tej ksi¹¿eczki
u d³u¿nika, wierzyciel mo¿e wyst¹piæ do s¹du (Amtsgericht) z wnioskiem
owezwanie d³u¿nika do z³o¿enia o�wiadczenia przed s¹dem (pod przysiê-
g¹), ¿e ksi¹¿eczki tej nie posiada i nie wie, gdzie siê znajduje. Je¿eli ksi¹-
¿eczka jest w posiadaniu osoby trzeciej, wierzyciel ma prawo ¿¹daæ jej
wydania, a gdyby osoba taka równie¿ nie chcia³a wydaæ ksi¹¿eczki, wie-
rzyciel ma prawo wyst¹piæ do s¹du o jej wydanie, po czym zleciæ komor-
nikowi jej przymusowe odebranie. Stosowanie przymusu bezpo�redniego
jest jednak¿e niedopuszczalne86.
Nawet je�li ksi¹¿eczka nale¿¹ca do zajêtego rachunku oszczêdno�cio-

wegonie zostanie znaleziona, nadal istniejemo¿liwo�æ skutecznego zajêcia
rachunku. W takiej sytuacji bank musi wydaæ postanowienie o uniewa¿-
nieniu ksi¹¿eczki oszczêdno�ciowej i wyp³aceniu �rodków z zajêtego ra-
chunku oszczêdno�ciowegowierzycielowiwdrodze tzw.Aufgebotsverfah-
ren (czyli tzw. proceduryuniewa¿nienia papierówwarto�ciowych), como¿e
trwaæ i kilka miesiêcy. Wyp³ata ta zosta³a jednak ograniczona w czasie.
Zgodnie bowiemz§ 835Absatz 3 pkt 2ZPO, je¿eli kapita³ na koncie osoby
trzeciejwbanku (kasie oszczêdno�ciowej), zosta³ zajêty i przekazany,wtedy
bank (kasa oszczêdno�ciowa), a nie organ prowadz¹cy egzekucjê z konta
bankowego, obejmuj¹cegowk³ad oszczêdno�ciowy,mo¿e dopiero poup³y-
wie dwóch tygodni od daty dorêczenia postanowienia s¹du wyp³aciæ pie-
ni¹dze z zajêtego konta wierzycielowi87.

85 Zob. H. B r o x, D.Wa l k e r, Zwangsvollstreckung�, s. 1457 i nast.; K. K o r z a n,
Egzekucja z wierzytelno�ci pieniê¿nych zwi¹zanych z dokumentem, Przegl¹d S¹dowy 1994,
nr 7, s. 62-64.

86 J. S c h a u b, [w:] NJW 1965, s. 2329. Podobne rozwi¹zanie przewiduje przepis art.
905 § 2 k.p.c.

87 Jest to odmiennie uregulowane w prawie polskim, zob.M. C z a r n e c k i,Egzekucja
z wierzytelno�ci zwi¹zanych z posiadaniem dokumentów, Sopot 1995, s. 31-40 oraz G. S i -
k o r s k i,Egzekucja z rachunkówbankowych i bankowych papierówwarto�ciowych,Sopot
1996, s. 142-151.
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Wten sposób prawo niemieckie umo¿liwia d³u¿nikowi egzekwowane-
mu wyst¹pienie z wnioskiem o wyp³atê kwot wolnych od zajêcia (§ 850
ZPO). Natomiast je�li kwota uzyskana z zajêcia rachunku oszczêdno�cio-
wego przekracza wysoko�æ kwoty objêtej egzekwowanym roszczeniem,
s¹d zobowi¹zuje wierzyciela do zwrócenia ksi¹¿eczki d³u¿nikowi po za-
spokojeniu roszczenia. Je¿eli wierzyciel nie odda jej dobrowolnie, d³u¿nik
mo¿e go do tego zmusiæ, przy czym s¹dowe postanowienie zajêcia i prze-
kazania uzyskane przez wierzyciela staje siê automatycznie tytu³em egze-
kucyjnymdla d³u¿nika, na którego podstawiemo¿e on zleciæ komornikowi
przymusowe odebranie jego ksi¹¿eczki wierzycielowi (§ 894 pkt 3 ZPO).
Ponadto zajêcie rachunku oszczêdno�ciowego zaopatrzonego klauzul¹

niezbywalno�ci, zgodnie z § 1809 Bürgerliches Gesetzbuch, nie wymaga
zezwolenia s¹du opiekuñczego do wyp³acenia kwot z tego rachunku, gdy
wierzyciel uzyska postanowienie s¹du, o którym mowa w § 835 Absatz 3
ZPO.
Warto wiedzieæ, i¿ pañstwo niemieckie gwarantuje ustawowe premie

swoim obywatelom, którzy systematycznie oszczêdzaj¹. Równie¿ praco-
dawcywyp³acaj¹comiesi¹c specjalnyustawowydodatek tym,którzyzawarli
z bankiem umowy systematycznego oszczêdzania. Takie premiowane ra-
chunki oszczêdno�ciowe mog¹ byæ równie¿ zajmowane, przy czym je�li
wierzyciel chce nim dysponowaæ przed up³ywem terminu,musi wypowie-
dzieæ umowêpo zajêciu rachunkuoraz zwróciæ pañstwudodatki finansowe.
Je�li wierzyciel ¿¹da wyp³aty przed okresem, w którym up³ywa termin
zawartej umowy, rujnuj¹c w ten sposób wieloletnie oszczêdzanie, to s¹d
(Vollstreckungsgericht) ma prawo na wniosek d³u¿nika egzekwowanego
zawiesiæ prawo wierzyciela do wyp³aty �rodków (§ 765a ZPO).

V. Podsumowuj¹c poczynione rozwa¿ania na temat egzekucji z konta
bankowego w oparciu o przepisy niemieckiej procedury cywilnej, poza
niezbêdnymi uwagami prawnoporównawczymi, które zosta³y zamieszczo-
ne w tek�cie, nale¿y stwierdziæ, i¿ praktyczne znaczenie zajêcia wierzytel-
no�ci znajduj¹cych siê na kontach bankowych, o ile jest skuteczne, jest
du¿e, zw³aszcza gdy egzekucja z rzeczy ruchomych nie ma widoków na
powodzeniewobliczu znacznych rozmiarówniedopuszczalno�ci egzekucji
z maj¹tku d³u¿nika (por. np. § 811 ZPO). Na uwagê zas³uguje te¿ rozbu-
dowany system organów egzekucyjnych, co pozwala na ich wyspecjalizo-
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wanie siê w zakresie dokonywania okre�lonych czynno�ci egzekucyjnych,
co z koleiwp³ywapozytywnie na zwiêkszenie prawid³owo�ci, skuteczno�ci
i zgodno�ci postêpowania egzekucyjnego z obowi¹zuj¹cym prawem.
Ponadto rozbudowany systemnadzoru judykacyjnegow trakcie prowa-

dzonych czynno�ci egzekucyjnych zapewnia urzeczywistnienie celu egze-
kucji, respektowanieprawpodmiotowychwszystkichbior¹cychwniejudzia³
osób, a tym samym realizacjê warto�ci koniecznych w demokratycznym
pañstwie prawa.


