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TRABLE S EXEKUCÃ• ZA JINÃ‰HO
ÄŒtvrtek, 10 bÅ™ezen 2011

Dobrý den, po mém rozvodu budu Å¾ít v pronajatém bytÄ› se svým pÅ™ítelem (oba budeme mít trvalé bydli&scaron;tÄ› na jiný
adresách). PÅ™ítelova bývalá manÅ¾elka v&scaron;ak zpÅ¯sobila znaÄ•né dluhy je&scaron;tÄ› za doby trvání jejich
manÅ¾elství. V souÄ•asné dobÄ› snad dluhy splácí sráÅ¾kami ze mzdy, ale nejsme si jisti, protoÅ¾e nejsme v kontaktu.

V pÅ™ípadÄ› jejího nesplácení by byl na Å™adÄ› mÅ¯j souÄ•asný pÅ™ítel. ZaÅ™ídila jsem byt mými vÄ›cmi (elektronika, n
spotÅ™ebiÄ•e...), na které nemám úÄ•tenky, protoÅ¾e jsem si je pÅ™estÄ›hovala z mého bývalého bytu (já osobnÄ› Å¾ádné d
nemám).
Mohu nÄ›jak ochránit svÅ¯j majetek (tÅ™eba právní smlouvou s mým pÅ™ítelem, Å¾e vÄ›ci v na&scaron;em bytÄ
POUZE MOJE)? Nerada bych mÄ›la zabavené a onálepkované vÄ›ci kvÅ¯li dluhÅ¯m nÄ›koho, koho vÅ¯bec neznám.
Mnohokrát dÄ›kuji za odpovÄ›Ä•. Marta

O D P O V Äš ÄŽ :

Milá Marto,
bohuÅ¾el, kdyÅ¾ uÅ¾ exekutor chce nÄ›co sebrat, tak rozhodnÄ› se nenechá zadrÅ¾et jen tím, Å¾e na dané a
není dotyÄ•ný v trvalém pobytu, Å¾e obyvatelé Å™íkají, Å¾e vÄ›ci mu nepatÅ™í atd. ProstÄ› - je velice tÄ›Å¾ko mu nÄ›co vym
by bylo dobré si v&scaron;e ofotografovat, nechat si to od nÄ›koho známého ovÄ›Å™it (potvrdit, Å¾e prohla&scaron;uje, Å¾e
uvedené vÄ›ci jsou výhradnÄ› majetek jen toho a toho..., Å¾e jsou cca z té a té doby).
Dále - hlavní v&scaron;ak bude, Å¾
pokud by splátky neplatila jeho bývalá manÅ¾elka a dluh tímpádem pÅ™e&scaron;el na tvého pÅ™ítele, bylo by prvoÅ™adÄ› n
aby dluhy z doby jeho manÅ¾elství uhradil. A teprve, kdyby ani on nic neplatil, tak by pÅ™i&scaron;la na Å™adu exekuce vÅ¯Ä•
nÄ›mu - a v tom pÅ™ípadÄ› by teprve hrozila nepÅ™íjemnost, Å¾e pokud byste bydleli spolu...
A v tom pÅ™ípadÄ› by se ti p
podepsané a ovÄ›Å™ené papíry... Je to nepÅ™íjemné, chápu, ale je dobré se radÄ›ji zajistit pÅ™edem, neÅ¾ pak litovat...
d@niela
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