Nowelizacja ustawy Prawo upad³oœciowe i naprawcze

W dniu 2 maja 2009 r. wesz³a w ¿ycie
zmiana ustawy – Prawo upad³oœciowe
i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu
Gwarancyjnym oraz Ustawy o Krajowym
Rejestrze S¹dowym uchwalona przez Sejm
dnia 6 marca 2009 r., opublikowana
w Dzienniku Ustaw z 2009 r. nr 53 poz. 434.
Potrzeba nowelizacji wynik³a z praktycznych
doœwiadczeñ w stosowaniu Ustawy, koniecznoœci
eliminacji wadliwych lub nieprecyzyjnych
przepisów, a tak¿e z koniecznoœci dostosowania
do innych zmian w ustawodawstwie, w tym do
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 19
wrzeœnia 2007 r. (sygn. akt SK 4/06).
Ponadto nowelizacja zmierza do szerszego
zastosowania w praktyce postêpowania
naprawczego, z którego dotychczas korzystaæ
mog³a niewielka liczba przedsiêbiorców.
Nowelizacja obejmuje ok. 150 zmian, poni¿ej
przedstawione zosta³y tylko najistotniejsze.
Najwa¿niejsze zmiany
·
Rezygnacja z odrêbnej definicji
przedsiêbiorcy
Dotychczas Ustawa pos³ugiwa³a siê definicj¹
przedsiêbiorcy stworzon¹ tylko na potrzeby
postêpowañ upad³oœciowego i naprawczego.
Obecnie Ustawa odwo³uje siê do definicji
z kodeksu cywilnego, co w praktyce oznacza
ujednolicenie definicji.
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·
Mniej restrykcyjne przes³anki wszczêcia
postêpowania naprawczego
Dotychczasowe przepisy pozwala³y na skorzystanie
z procedury naprawczej tylko przedsiêbiorcom
zagro¿onym niewyp³acalnoœci¹, ale nadal
reguluj¹cym na bie¿¹co swoje zobowi¹zania.
Od 2 maja 2009 r. postêpowanie to dostêpne
jest równie¿ dla przedsiêbiorców maj¹cych
niewielkie zad³u¿enie, nieprzekraczaj¹ce 10%
wartoœci bilansowej przedsiêbiorstwa, a zw³oka
w sp³acie wymagalnych zobowi¹zañ nie przekracza
3 miesiêcy. Oddalaj¹c wniosek o og³oszenie
upad³oœci, s¹d bêdzie móg³ teraz od razu
wyraziæ zgodê na wszczêcie postêpowania.
·
Obligatoryjnoœæ zabezpieczenia maj¹tku
W przypadku z³o¿enia wniosku o og³oszenie
upad³oœci przez d³u¿nika lub wierzyciela, s¹d do
tej pory obligatoryjnie dokonywa³ zabezpieczenia
maj¹tku z urzêdu. Obecnie takie zabezpieczenie
dokonywane bêdzie tylko w przypadku wniosku
pochodz¹cego od samego d³u¿nika.
Ponadto zawieszenie egzekucji jako sposób
zabezpieczenia bêdzie wchodzi³o w grê tylko
w razie wniosku o og³oszenie upad³oœci
uk³adowej i odnosiæ siê bêdzie wy³¹cznie do
przypadku, gdyby egzekucja wierzytelnoœci
maj¹cej zostaæ objêt¹ uk³adem mog³a
uniemo¿liwiæ lub utrudniæ przyjêcie uk³adu.
·
Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo

·
Nowa definicja niewyp³acalnoœci
Nowelizacja doprecyzowa³a, i¿ niewyp³acalnym
jest d³u¿nik, który nie wykonuje swoich
zobowi¹zañ, ale tylko pieniê¿nych (art. 11).
Do tej pory mo¿liwe by³o uznanie d³u¿nika za
niewyp³acalnego tak¿e w sytuacji, gdy nie
wykonywa³ on swoich zobowi¹zañ niepieniê¿nych.

Nowelizacja sprecyzowa³a b³êdny zapis art.
81 ust. 3. Zgodnie z jego nowym brzmieniem,
obci¹¿enie nieruchomoœci d³u¿nika po og³oszeniu
upad³oœci mo¿liwe jest, gdy wniosek o wpis
hipoteki zosta³ z³o¿ony w s¹dzie co najmniej
na 6 miesiêcy przed dniem z³o¿enia wniosku
o og³oszenie upad³oœci.
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Ponadto, na postanowienie sêdziego-komisarza
stwierdzaj¹ce niedopuszczalnoœæ wpisu w ksiêdze
wieczystej lub w rejestrze i prowadz¹ce do
wykreœlenia tego wpisu, przys³ugiwaæ bêdzie
za¿alenie. Zmiana podyktowana by³a wyrokiem
TK, zarzucaj¹cym niekonstytucyjnoœæ przepisu
art. 82, który pozbawia³ wierzycieli instancyjnej
kontroli rozstrzygniêæ s¹dowych.

Kontakt:

Dominika Manglus
dominika.manglus@wierzbowski.pl
+48 71 71 93 505

Ten sam œrodek odwo³awczy przyznany zosta³
wierzycielom od decyzji sêdziego-komisarza
o wypowiedzeniu umowy najmu lub dzier¿awy
w sytuacji, gdy wypowiedzenie tej umowy przez
upad³ego by³o niedopuszczalne (art. 109 ust.1).
W stosunku do wierzytelnoœci i innych praw
maj¹tkowych przeniesionych przez upad³ego na
wierzyciela w celu zabezpieczenia wierzytelnoœci
(przew³aszczenie na zabezpieczenie) stosowaæ siê
bêdzie odpowiednio przepisy dotycz¹ce zastawu
i wierzytelnoœci zabezpieczonych zastawem.
Do praw tych nie bêd¹ stosowane przepisy
o wy³¹czeniu z masy.
·
G³osowanie nad uk³adem
Ustawodawcza zrezygnowa³ z obowi¹zku
g³osowania nad uk³adem grupami. W praktyce
dzielenie wierzycieli na grupy wed³ug kategorii
interesów prowadzi³o do przewlek³oœci
postêpowania. Obecnie g³osowanie w grupach
odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie wtedy, gdy
sêdzia-komisarz tak postanowi. Odst¹pienie
od przymusu g³osowania grupami poci¹gnê³o
za sob¹ tak¿e doprecyzowanie przepisów
o wymaganej wiêkszoœci do zatwierdzenia
uk³adu.
·
Nowa klasyfikacja wierzytelnoœci
Nowelizacja wprowadza nowy podzia³
wierzytelnoœci na kategorie – jest ich obecnie
piêæ w miejsce dotychczasowych czterech.
Podzia³owi na dwie odrêbne kategorie uleg³a
kategoria pierwsza. W tej chwili w kategorii
pierwszej znajduj¹ siê tylko koszty postêpowania
i wierzytelnoœci powsta³e po og³oszeniu upad³oœci.
Wszelkie uprzywilejowane wierzytelnoœci
umieszczane s¹ w kategorii drugiej. Taki podzia³
ma usprawniæ i przyspieszyæ dokonywanie wyp³at
przez syndyka na rzecz wierzycieli. W kategorii
trzeciej znajduj¹ siê podatki i inne daniny
publiczne oraz pozosta³e nale¿noœci z tytu³u
sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne,
wraz z odsetkami i kosztami egzekucji.
Pozosta³e kategorie pozostaj¹ bez zmian.

2

