Projektowane zmiany w Prawie upad³oœciowym i naprawczym

W ostatnich dniach Rz¹d przygotowa³
i skierowa³ do konsultacji projekt nowej
ustawy - Prawo restrukturyzacyjne zmieniaj¹cej tak¿e doœæ istotnie obowi¹zuj¹ce
Prawo upad³oœciowe i naprawcze („PUiN”),
z którego znikn¹ postêpowanie upad³oœciowe z mo¿liwoœci¹ zawarcia uk³adu oraz
postêpowanie naprawcze.
Nowelizacja PUiN ma na celu:
• zapewnienie spójnoœci z nowym prawem
restrukturyzacyjnym
• poprawienie instytucji upad³oœciowych,
które nie funkcjonowa³y optymalnie
• doprecyzowanie i uporz¹dkowanie wielu
regulacji oraz usuniêcie pojawiaj¹cych siê
w praktyce w¹tpliwoœci interpretacyjnych.
Nowelizacja zachowuje przy tym podstawowe
za³o¿enia struktury i celów prawa upad³oœciowego,
g³ówne instytucje i zasadnicze elementy procedury,
niemniej nale¿y siê spodziewaæ zmiany tytu³u PUiN,
który po nowelizacji powinien brzmieæ: „Prawo
upad³oœciowe”.
Istotne zmiany w treœci PUiN:
• Definicja niewyp³acalnoœci z art. 11 ma zostaæ
doprecyzowana. Przes³anka p³ynnoœciowa
ma siê pos³ugiwaæ domniemaniem wzruszalnym,
zgodnie z którym d³u¿nik jest niewyp³acalny,
jeœli opóŸnienie w wykonaniu zobowi¹zañ
pieniê¿nych przekracza trzy miesi¹ce.
Pomocnicza przes³anka zad³u¿eniowa zosta³a
natomiast wzbogacona o czas trwania, który
musi przekraczaæ 24 miesi¹ce.
• Negatywn¹ przes³ankê og³oszenia upad³oœci
z art. 13 (tzw. ubóstwo masy) rozszerza
siê o sytuacjê, w której maj¹tek d³u¿nika
wystarczyæ móg³by wy³¹cznie na pokrycie
kosztów postêpowania, nie pozwalaj¹c przy
tym na zaspokojenie wierzycieli choæby
w minimalnym stopniu. Oddalenie wniosku
o og³oszenie upad³oœci w takiej sytuacji da
przynajmniej niektórym wierzycielom szansê
na choæby czêœciowe zaspokojenie.
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• Projekt przewiduje jednoznacznie, i¿ legitymacjê
do z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oœci
bêd¹ mieli jedynie wierzyciele osobiœci d³u¿nika
(art. 20 ust. 1). S¹d oddali wniosek wierzyciela
jeœli d³u¿nik wyka¿e, ¿e wierzytelnoœæ wnioskodawcy jest sporna w ca³ej kwocie, a spór ma
rzeczywisty charakter i zaistnia³ miêdzy stronami
przed z³o¿eniem wniosku (nowy art. 12a). Dwutygodniowy termin na wyst¹pienie o upad³oœæ
ulegnie przed³u¿eniu do jednego miesi¹ca, co
bardziej odpowiada realiom. Zaliczka wnioskodawcy na poczet wydatków w toku postêpowania
o og³oszenie upad³oœci ma byæ obowi¹zkowa
i wynosiæ 3000 z³otych (nowy art. 22a). Cofniêcie
wniosku mo¿e zostaæ uznane za niedopuszczalne,
jeœli prowadzi³oby do pokrzywdzenia wierzycieli
(ma to zapobiec sk³adaniu wniosków przez
wierzycieli tylko w celu zastraszenia d³u¿nika
i zmuszenia go do zap³aty).
• Projekt wprowadza funkcjê zastêpcy sêdziego
komisarza, którego celem ma byæ sprawniejsze
prowadzenie postêpowania. Podobny cel ma tak¿e
Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upad³oœci, w którym bêd¹ publikowane orzeczenia.
• Novum stanowi instytucja przygotowanej
likwidacji maj¹tku, polegaj¹cej na sprzeda¿y
przedsiêbiorstwa lub zorganizowanej czêœci
przedsiêbiorstwa lub sk³adników maj¹tkowych
stanowi¹cych znaczn¹ czêœæ przedsiêbiorstwa
na warunkach okreœlonych we wniosku
o og³oszenie upad³oœci (nowy dzia³ VIa tytu³u II).
Wniosek bêdzie uwzglêdniony, gdy taka sprzeda¿
bêdzie korzystniejsza ni¿ likwidacja na zasadach
ogólnych. Instytucja ta powinna przyspieszyæ
postêpowanie i u³atwiæ pe³niejsze zaspokojenie
wierzycieli.
• Szereg zmian maj¹cych na celu uelastycznienie
przepisów i ich dostosowanie do wymogów
praktyki przewidziano w zakresie wp³ywu
upad³oœci na zobowi¹zania upad³ego
(proponuj¹c zasadniczo u³atwienie odstêpowania
od umów przez syndyka, w tym tak¿e niewzajemnych) oraz w zakresie bezskutecznoœci
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i zaskar¿ania czynnoœci upad³ego (tu na
przyk³ad rozszerzono kr¹g osób, co do których
z mocy prawa uznaje siê za bezskuteczn¹
czynnoœæ prawn¹ z upad³ym o osoby pozostaj¹ce
z nim w faktycznym zwi¹zku i wspólnie z nim
gospodaruj¹ce). Wœród zmian przepisów
dotycz¹cych wp³ywu upad³oœci na tocz¹ce siê
postêpowania, wyró¿nia siê wyeliminowanie
krytykowanego rozwi¹zania w postaci
umorzenia z mocy prawa postêpowañ przed
s¹dami polubownymi. Nowelizacja zrównuje
w tym aspekcie spory arbitra¿owe z tocz¹cymi
siê przed s¹dami powszechnymi.
• Nowelizacja proponuje jednolity (1-miesiêczny)
termin na zg³oszenie wierzytelnoœci i znaczne
odformalizowanie zg³oszenia – w tym
mo¿liwoœæ dokonywania zg³oszeñ drog¹
elektroniczn¹, brak obowi¹zku przedk³adania
wraz ze zg³oszeniem dowodów, wzór zg³oszenia,
terminy instrukcyjne dla sêdziego komisarza
i syndyka.
• Proponuje siê zastosowanie do sprzeciwu
i odpowiedzi na sprzeciw regu³ prekluzyjnych,
zasadê rozpoznania sprzeciwu na posiedzeniu niejawnym w terminie 2 miesiêcy
i mo¿liwoœæ skorzystania z materia³u dowodowego zgromadzonego w aktach innego postêpowania (np. tocz¹cego siê miêdzy d³u¿nikiem
a wierzycielem sporu s¹dowego przed og³oszeniem upad³oœci, a nastêpnie zawieszonego).
W zakresie nieobjêtym sprzeciwami lista
wierzytelnoœci bêdzie mog³a zostaæ zatwierdzona
przez sêdziego komisarza przed rozpoznaniem
sprzeciwów, a co za tym idzie, mo¿liwe bêdzie
sporz¹dzenie w niezaskar¿onym zakresie planu
podzia³u i przekazanie stosownych kwot
wierzycielom (art. 260 ust. 3 i art. 337 ust. 1).

Wspomnieæ nale¿y, i¿ pomimo wyeliminowania
opcji uk³adowej postêpowania upad³oœciowego
zawarcie uk³adu nadal bêdzie mo¿liwe na
gruncie PUiN, jeœli bêdzie to z korzyœci¹ dla ogó³u
wierzycieli.
• Projekt przewiduje przemodelowanie dotychczasowych kategorii interesów (art. 342 ust. 1),
czyli kolejnoœci zaspokajania wierzycieli. Przede
wszystkim, istotnie ograniczone ma zostaæ
uprzywilejowanie nale¿noœci publicznoprawnych.
Ponadto, koszty postêpowania nie bêd¹
zaspokajane w ramach kategorii jako nie
stanowi¹ce wierzytelnoœci upad³oœciowych.
Kategori¹ podstawow¹ obejmuj¹c¹ wierzytelnoœci
nieuprzywilejowane, w tym publicznoprawne,
ma byæ docelowo kategoria druga.

O nowych rozwi¹zaniach restrukturyzacyjnych pisaliœmy w czerwcowym Legal Alercie.
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