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Przywileje dla wybranych dłużników
Wtorek, 5 października 2010|Wyświetleń: 8257
Kodeks postępowania cywilnego regulujący zasady egzekucji sądowej stanowi trzon
systemu prawa egzekucyjnego. System jest spójny, przejrzysty, dosyć logiczny. Na tym tle
warto zwrócić uwagę na uchwaloną niedawno przez Sejm nowelizację ustawy o
utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która spójność tę zaczyna
rozbijać. więcej»
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Dodaj do ulubionych
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej
przez kancelarię Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Roberta
Hańskiego.
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2. Twój adres e-mail *
3. Do *
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5.
Odśwież obrazek
6. Przepisz kod z obrazka *
Wyślij * - pola wymagane

1. Nazwa użytkownika *
2. Hasło*
Zaloguj Nie pamiętasz hasła?
Jeśli zapomniałeś hasła wpisz w poniższym polu adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji
konta.
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