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Wstęp
W gospodarce rynkowej nieuniknione jest prawdopodobieństwo wystąpienia problemów
z regulacją zobowiązań i płynnością finansową. Problemy te mogą się stać udziałem
każdego z nas bez względu na to, czy prowadzimy działalność gospodarczą, czy też
funkcjonujemy jako osoby fizyczne. W takich sytuacjach oprócz opanowania i zdrowego
rozsądku, równie ważna jest wiedza w zakresie właściwych zasad postępowania.
Egzekucja komornicza jest procesem drogim i długotrwałym. W miarę jej trwania
pojawiają się koszty dodatkowe, które powodują, że dłużnik znajduje się w trudniejszej
sytuacji niż podczas jej wszczęcie. Nie jest to jednak regułą.
Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają skuteczną obronę dłużnika przed
prowadzoną egzekucją. Skorzystanie w odpowiednim czasie z właściwych instrumentów
prawnych może umożliwić dłużnikowi uniknięcie spłaty zobowiązania. Jest więc to gra
nie tylko dla wytrwałych i przewidujących, ale przede wszystkim dla posiadających
niezbędną wiedzę w tym zakresie. Publikacja ta ma za zadanie wskazanie właściwego
instrumentu i zrozumienie problematyki związanej z jego stosowaniem. Z problematyką
regulacji zobowiązań wiąże się również instytucja przedawnienia roszczeń. Instrument
ten daje dłużnikowi możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela po
upływie określonego prawem terminu. W tej materii niezwykle istotne są takie pojęcia
jak: terminy przedawnienia, zawieszenie i przerwanie jego biegu oraz zakończenie biegu
przedawnienia. Kwestie związane z instytucją przedawnienia omówione zostały na końcu
publikacji. Gdy więc zapuka do naszych drzwi komornik i przedstawi tytuł egzekucyjny,
przystąpmy do działań, które umożliwiają nam przepisy prawa. Znając zakres swoich
praw i obowiązków jako dłużnik oraz rozumiejąc tryb i zasady korzystania z
instrumentów prawnych w procesie egzekucyjnym pozwoli nam na uniknięcie wielu
błędów i da szansę na wyjście z sytuacji obronną ręką.
Autor
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