Przedmowa do wydania siódmego
To już siódme wydanie Komentarza do Prawa wekslowego i czekowego. Publikacja
niniejsza zawiera kompleksowe omówienie i analizę przepisów dotyczących prawa wekslowego
i czekowego wraz z uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego.
Instytucje weksla oraz czeku nie są rozpowszechnione nawet wśród prawników, w szczególności ze względu na rzadkość ich stosowania. Niniejsze opracowanie ma za zadanie
przybliżyć znaczenie weksla i czeku osobom mającym w praktyce do czynienia z wekslem
lub czekiem, tj. bankowcom, księgowym, biegłym rewidentom, syndykom, przedsiębiorcom,
doradcom i pracownikom instytucji finansowych.
Komentarz, powstał przy wykorzystaniu dorobku piśmiennictwa i najnowszego orzecznictwa
Sądu Najwyższego, oraz wieloletniego doświadczenia adwokackiego autorów.
Siódme wydanie zostało poszerzone o aktualne poglądy Sądu Najwyższego oraz zmiany
przepisów prawa. Weksel i czek należą do jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa, a ich
regulacja, chociaż nadal aktualna, została stworzona jeszcze w okresie przedwojennym. Zmiany
i dynamika społeczna praktycznie zmarginalizowały instytucje weksla i czeku w obrocie.
Komentarz niniejszy został stworzony w celu przybliżenia prawa wekslowego oraz czekowego
i zachęcenia do korzystania z weksli i czeków w praktyce, gdyż są one instrumentami
finansowymi o wyjątkowo licznych zastosowaniach, spełniających różnorodne funkcje. Weksel
pozwala na dokonywanie i rozliczanie w obrocie gospodarczym wielu różnorodnych transakcji
bez konieczności natychmiastowej zapłaty, może być bardzo przydatnym instrumentem prawnym
właśnie w czasach kryzysu, gdyż umożliwia kredytowanie działalności kontrahenta bez udziału
banku. Przyjmując weksel, to wierzyciel godzi się przez pewien czas kredytować działalność
kontrahenta – dłużnika.
Chcielibyśmy, aby niniejsza książka przyczyniła się do rozpowszechnienia weksla i czeku
w obrocie gospodarczym. Charakter instytucji weksla i czeku wiąże się bowiem z wieloma
dogodnościami dla uprawnionego z weksla lub czeku, np. z jego ułatwioną zbywalnością, a także
możliwością łatwego i szybkiego uzyskania sądowego nakazu zapłaty wykonalnego natychmiast,
przeniesieniem w postępowaniu sądowym ciężaru dowodu na pozwanego dłużnika oraz korzystną
dla powoda – wierzyciela regulacją kosztów sądowych w postępowaniu nakazowym.
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