
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

24 października 2008 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz

ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2, w art. 4912:

a) w ust. 1 po wyrazach "nie stosuje się przepisów" dodaje się wyrazy "art. 20,",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik.";

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 4912 w ust. 2 po wyrazie "Obwieszczenia" dodaje się wyrazy

"postanowienia o ogłoszeniu upadłości";

3) w art. 1 w pkt 2, w art. 4916 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Sędzia - komisarz może przyznać upadłemu zaliczkę na poczet kwoty, o której

mowa w ust. 1.";

4) w art. 1 w pkt 2, w art. 49111 w ust. 2 po wyrazie "przychody" dodaje się wyrazy "lub

w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli dokonywał czynności

przekraczających granice zwykłego zarządu,".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2008 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

cywilnych i wprowadził do niej 4 poprawki.

Poprawka nr 1 ma na celu wyłączenie możliwości zgłoszenia wniosku o ogłoszenie

upadłości przez wierzyciela. Rozwiązanie, zgodnie z którym wniosek taki będzie mógł

zgłosić tylko dłużnik, wpisuje się, zdaniem Senatu, w całościową koncepcję ustawy

traktującej upadłość konsumencką, jako pomoc skierowaną do dłużnika, który wskutek

wyjątkowych i niezależnych od siebie okoliczności stał się niewypłacalny. Senat zauważa, że

brak woli dłużnika do poddania się procedurze upadłościowej, przy jednoczesnym zgłoszeniu

wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela, wobec brzmienia art. 4914 prowadziłby

nieuchronnie do umorzenia postępowania.

W poprawce nr 3 Senat wprowadza możliwość przyznania zaliczki na poczet kwoty

wydzielanej upadłemu, ze sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

wchodzącego w skład masy upadłości. Poprawka ta, w ocenie Izby, przyczyni się do

zwiększenia efektywność prowadzonego postępowania.

W poprawce nr 4 Senat uznał za konieczne wprowadzenie sankcji dla dłużnika,

w postaci uchylenia planu spłaty wierzycieli i umorzenia postępowania, w przypadku, gdy

dłużnik w okresie wykonywania planu spłaty dokonuje czynności przekraczających zakres

zwykłego zarządu.

Poprawka nr 2 ma charakter doprecyzowujący. Senat dążąc do wyeliminowania

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, przesądza, że obwieszczenie dokonywane na

podstawie art. 4912 ust. 2 dotyczy postanowienia o ogłoszeniu upadłości.


