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ciI. Wprowadzenie. Poj cie upad ci konsumenckiej. Zakres 

opracowania 

1. Niniejsze opracowanie po wi cone jest instytucji tzw. upad ci konsumenckiej 

oraz post powaniom odd eniowym dla konsumentów w czterech wybranych 

systemach prawnych: Stanach Zjednoczonych, Austrii, Niemczech, oraz Francji. 

Wybór tych systemów prawnych jest w pe ni uzasadniony. Prawo ameryka skie jako 

jeden z pierwszych porz dków prawnych na wiecie wprowadzi o instytucj  

upad ci konsumenckiej oraz mo liwo ci odd enia w post powaniu 

upad ciowym. Ponadto, wywar o ono znacz cy wp yw na kszta t post powa  

upad ciowych i odd eniowych w pa stwach europejskich (zw aszcza kr gu 

germa skiego) stanowi c cz sto legislacyjny wzór dla przyjmowanego tam 

ustawodawstwa. Nie dosz o jednak do ca kowitej recepcji rozwi za  ameryka skich, 

poniewa  ustawodawcy europejscy cz sto kierowali si  innymi za eniami, w 

szczególno ci, co do wymaga  stawianych konsumentowi na drodze do zwolnienia 

go z d ugów. 

Z wy ej wspomnianego powodu, jako pierwsze przedstawione zosta o post powanie 

w Stanach Zjednoczonych, jako kolejne za  instrumenty odd enia konsumenckiego 

w Austrii oraz Niemczech, które wykazuj  zarówno pewne podobie stwa do modelu 

ameryka skiego, jak i istotne ró nice wzgl dem niego. Jako ostatnie omówiono 

post powanie we Francji, którego konstrukcja znacznie odbiega od przedstawionych 

wcze niej. Wydaje si , e taka systematyka sprzyja porównaniu tych e post powa  

oraz uwidacznia ró nice pomi dzy nimi.  

2. Powszechnie stosowany termin „upad  konsumencka” nie istnieje w polskim 

zyku prawnym, lecz jedynie prawniczo-ekonomicznym. Powsta  on w wyniku 

umaczenia terminów „consumer bankruptcy”  (ang.)  czy  te  „Vebraucherkonkurs” 

(niem.). Nie jest on w pe ni precyzyjny. Z regu y okre la si  nim post powania 

upad ciowe prowadzone wobec nie-przedsi biorców, czyli osób nieprowadz cych 

dzia alno ci gospodarczej, których zobowi zania co do zasady nie pochodz  z 

prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Znaczenie terminu „konsument” nabiera w 

tym kontek cie innego wymiaru ni  w ogólnych przepisach prawa cywilnego (por. art. 

221 k.c.), za  dychotomia konsument - przedsi biorca ma jedynie ograniczon  
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donios . Wynika to z tego, i  wed ug zdecydowanej wi kszo ci zagranicznych 

regulacji upad ci konsumenckiej, konsument jest zwalniany z niesp aconych 

zobowi za  nie tylko wzgl dem przedsi biorców, lecz równie  wobec innych 

konsumentów (nie-przedsi biorców)1, czy te  organów publicznych (w kontek cie 

zobowi za  podatkowych czy z tytu u ubezpieczenia spo ecznego). Z tej 

perspektywy przymiotnik „konsumencka”, odniesiony do upad ci, jest 

nieprecyzyjny. Co wi cej, podkre li  nale y to, e w niektórych porz dkach prawnych 

terminem „upad  konsumencka”, rozumianym sensu largo, okre la si : 

a) post powania upad ciowe obejmuj ce równie  osoby prowadz ce 

dzia alno  gospodarcz  w okre lonym rozmiarze, czy te  dzia alno  

zarobkow  okre lonego rodzaju (np. przedstawicieli wolnych zawodów); 

b) post powania nie b ce post powaniami upad ciowymi w tradycyjnym 

znaczeniu tego terminu, czonym g ównie z upad ci  kupieck , lecz 

post powania s ce przede wszystkim uwolnieniu zad onej osoby z 

niesp aconych d ugów, których g ównym celem nie jest zaspokojenie 

wierzycieli niewyp acalnego d nika (ang. discharge; niem. 

Restschuldbefrieung; franc. surendettemnet). 

3. W ramach przedstawienia wskazanych wy ej porz dków prawnych, niniejsze 

opracowanie koncentruje si  tylko na wybranych, ci le okre lonych zagadnieniach 

dotycz cych post powa  upad ciowych dla konsumentów. W szczególno ci, 

uwag  po wi cono nast puj cym aspektom post powa  upad ciowych i 

odd eniowych: przes anki og oszenia tzw. upad ci konsumenckiej; ewentualna 

donios  zawinienia powstania stanu niewyp acalno ci; skutki og oszenia upad ci 

dla upad ego i jego najbli szych, uwzgl dniaj c kwesti  likwidacji mieszkania lub 

domu d nika; sposób zaspokojenia wierzycieli; przes anki i zakres odd enia 

upad ego; dopuszczalno  powtórnego og oszenia tzw. upad ci konsumenckiej 

oraz koszty post powa  upad ciowych i odd eniowych dla konsumentów. 

Rozmiar niniejszego opracowania nie pozwala na kompleksowe omówienie 

wszystkich ze wspomnianych zagadnie ; w wi kszo ci wypadków ograniczono si  

do wskazania podstawowych rozwi za  przyj tych na gruncie omawianych 

                                            

1 D. Medicus, Schulden und Verschulden, Deutsche Zeitschrift für Wirtschaft und Insolvenzrecht 
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systemów prawnych. Z tego samego wzgl du nie by o mo liwe omówienie innych 

donios ych aspektów regulacji upad ci konsumenckiej ani te  przedstawienie 

bli szej analizy praktyki2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

(DZWIR) 2007, s. 225. 
2 W tym miejscu pozwalam sobie wskaza  na dwie monograficzne publikacje w asnego autorstwa, 
przegl dow  analiz  prawnoporównawcz , Post powania upad ciowe i odd eniowe dla 
konsumentów w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach europejskich, cz. 1, Transformacje 
Prawa Prywatnego (TPP) 2000, nr 1-2, s. 99 i n., cz. 2, TPP 2000, nr 3, s. 27 i n., oraz teoretyczno-
porównawcze studium, Zwolnienie z d ugów w prawie upad ciowym i tzw. upad  konsumencka - 
rozwa ania teoretyczne i prawno porównawcze z perspektywy polskiego porz dku prawnego, 
Czasopisma Kwartalne Ca ego Prawa Handlowego, Upad ciowego oraz Rynku Kapita owego 
(HUK), 2008, nr 2, s. 217 i n. Inne warte uwagi publikacje w literaturze polskiej to m.in. W. Szpringer, 
Kredyt konsumencki i upad  konsumencka na rynku us ug finansowych UE, Warszawa 2005; 
ten e, Upad  konsumencka. Inspiracje z rozwi za wiatowych oraz rekomendacje dla Polski, 
Warszawa 2006; oraz M. Porzycki, Umorzenie d ugów w post powaniu upad ciowym, TPP 2006, nr 
1, s. 69 i n. (przedruk w Prawo Bankowe 2006, nr 6, s. 51 i n. (cz. I); nr 7/8, s. 80 i n. (cz. II)). W 
ograniczonym zakresie - na tle bardziej ogólnych rozwa  o reformie prawa upad ciowego w 
Polsce - do problematyki tzw. upad ci konsumenckiej odnosi  si  równie  F. Zoll w opracowaniach, 
Czy niemieckie prawo upad ciowe powinno by  wzorem dla polskiego ustawodawcy?, Studia 
Prawnicze (SP) 2001, nr 1, s. 56 i n.; ten e, Czy austriackie prawo dotycz ce niewyp acalno ci mo e 
stanowi  wzór dla polskiego ustawodawcy?, SP 2001, nr 2, s. 31 i n.; oraz ten e, Czy szwajcarskie 
prawo upad ciowe powinno by  wzorem dla polskiego ustawodawcy?, SP 2002, nr 1, s. 125 i n. 
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II. Stany Zjednoczone 

1. Wprowadzenie 

Post powanie upad ciowo-odd eniowe dla osób fizycznych w Stanach 

Zjednoczonych uregulowane jest ustaw  federaln 3 Bankruptcy Reform Act (BRA) z 

6 listopada 1978 r., która wesz a w ycie 1. 10. 1979 r., za ci lej w jej pierwszej 

cz ci, Bankruptcy Code (BC)4. Dost p do odd enia zapewniaj  dwa rodzaje 

post powania: post powanie likwidacyjne, uregulowane w rozdziale siódmym BC 

(Chapter 7 BC) oraz post powanie odd eniowe (adjustment of debts), uregulowane 

w rozdziale trzynastym BC (Chapter 13 BC). 

Istotna reforma ameryka skich przepisów o odd eniu w prawie upad ciowym 

mia a miejsce w 2005 r. w drodze tzw. Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer 

Protection Act, którego g ównym celem by o ograniczenie nadu  ze strony 

ników5. W rezultacie dokonanych zmian preferowanym przez ustawodawc  

trybem post powania jest post powanie odd eniowe z planem sp aty w trybie 

rozdzia u 13 Bankruptcy Code. Jest to tak e naturalny tryb post powania dla 

konsumentów, którzy chc  unikn  daleko id cej likwidacji ich maj tku, a sp at  

powsta ego zad enia roz  w czasie. Z tego wzgl du post powanie wed ug 

rozdzia u 13 BC stanowi  b dzie zasadniczy przedmiot poni szych uwag. 

Przedstawienie post powania wed ug rozdzia u 7 BC ograniczone zostanie do 

wzmianki.  

                                            

3 Regulacja prawa upad ciowego le y w sferze ustawodawstwa federalnego, por. J. Ziegler, 
Comparative Consumer Insolvency Regimes, Oxford 2003, s. 60. 
4 BC zawiera postanowienia dotycz ce post powania, pozosta e cz ci BRA reguluj : w ciwo  

dów w post powaniu (cz. 2), zmiany w innych ustawach (cz. 3), b  zawieraj  przepisy 
przej ciowe (cz. 4). 
5 Public Law 109-8, por. bli ej A. Resnick, R. Sommer, The Bankruptcy Abuse Prevention and 
Consumer Protection Act of 2005, New York 2005.  
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2. Post powanie likwidacyjne - wzmianka 

Ten rodzaj post powania ma charakter klasycznego post powania upad ciowego, 

polegaj cego na likwidacji maj tku d nika6. W trakcie tego post powania d nik 

traci prawo zarz du w asnym maj tkiem. Maj tek ten, stanowi cy mas  

upad ciow , podlega likwidacji dokonywanej przez syndyka, a rodki uzyskane z 

jego sprzeda y zostaj  podzielone mi dzy wierzycieli7. Ustawa wy cza okre lone 

przedmioty nale ce do d nika spod tego post powania, pozostawiaj c mu 

minimum egzystencjalne, w celu u atwienia tak zwanego fresh start8. Z d ugów, 

których nie uda o si  zaspokoi  likwiduj c maj tek d nika, mo e on by  zwolniony, 

chyba e zajd  ustawowo wyliczone okoliczno ci owo zwolnienie wykluczaj ce (§ 

727 (a) BC), przyk adowo: dokonanie przez d nika czynno ci na szkod  wierzycieli, 

czy te  niepodporz dkowanie si  przez niego postanowieniom s du. Zwolnienie nie 

obejmuje szerokiego katalogu okre lonych kategorii zobowi za  (§ 523 (a) BC). Do 

niepodlegaj cych zwolnieniu nale  m.in.: zobowi zania podatkowe i celne, 

zobowi zania dotycz ce „luksusowych towarów b  us ug“, które d nik zaci gn  

w ci gu ostatnich czterdziestu dni przed otwarciem post powania likwidacyjnego, 

zobowi zania nieuj te w spisie inwentarza, ustawowe zobowi zania alimentacyjne, 

roszczenia odszkodowawcze oraz pochodz ce z kredytów studenckich9. Zwolnienie 

nie obejmuje równie  zabezpiecze , które d nik udzieli  wierzycielom. Pomin wszy 

wy ej wymienione wyj tki, zwolnienie obejmuje wszystkie powsta e przed 

wszcz ciem post powania zobowi zania, jak i okre lone ich rodzaje, które powstan  

po otwarciu post powania. Zobowi zania te wygasaj , za  uprzednio wydane 

orzeczenia s dowe o przeciwnej tre ci trac  moc. Je li d nikowi ju  raz przyznano 

zwolnienie z d ugów w trybie rozdzia u 7 BC, kolejne mo e mu by  przyznane po 

up ywie 6 lat (§ 727 (a) (9) BC).  

                                            

6 J. Ziegel, Comparative, s. 60 i n. 
7 Porównawczo A. Burgstaller, Sanierung der natürlichen Person im Konkurs, Juristische Blätter 1991, 
s. 491. 
8 L. L. Bull, Der Bankruptcy Reform Act - das neue amerikanische Konkursgesetz von 1978, Zeitschrift 
für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis (ZIP) 1980, s. 845. 
9 Por. bli ej J. Ziegel, Comparative, s. 80 i n. 
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3. Post powanie ugodowe 

3.1. Ogólna charakterystyka. Wymogi wobec d nika 

Post powanie to charakteryzuje si  tym, e pozwala na unikni cie likwidacji maj tku 

nika, w tym jego domu (mieszkania) kosztem przekazania wierzycielom 

okre lonej cz ci jego bie cych dochodów w okresie od trzech do pi ciu lat. Jest to 

rozwi zania korzystne zarówno dla d nika jak i wierzycieli10. G ówn  ide  tego 

post powania jest pozostawienie d nikowi jego „kapita u ludzkiego“ poprzez 

wy czenie spod dost pu wierzycieli odpowiedniej cz ci jego dochodów oraz 

przysporze  z okresu trwania post powania, co zapewnia mu ród o utrzymania. 

Sytuacj  t  okre la si  jako ograniczon  odpowiedzialno  osób fizycznych11.  

Podstawowa zaleta tego post powania, jak wskazano wy ej, polega na tym, e 

nik mo e zapobiec spieni eniu w asnej nieruchomo ci mieszkalnej, proponuj c 

okresowe sp aty zgodnie z planem odd enia. Pozwala to na okresowe sp acanie 

zad enia powsta ego w zwi zku z nabyciem nieruchomo ci. Z drugiej jednak 

strony, d nik obowi zany jest dokona  wszelkich sp at z tytu u kredytu 

mieszkaniowego, które stan  si  wymagalne w czasie trwania post powania 

zwi zanego z planem sp aty. Inn  zalet  post powania wed ug rozdzia u 13 jest 

mo liwo  przesuni cia wymagalno ci zobowi za  zabezpieczonych i rozci gni cia 

jej na okres obowi zywania planu sp aty, co mo e przyczyni  si  do obni enia 

wysoko ci sp at12.  

Podmiotami tego post powania s  osoby fizyczne posiadaj ce regularne dochody, (§ 

109 (e) BC), je li tylko warto  ich d ugów nie przekracza okre lonych wysoko ci13. Z 

post powania tego mog  korzysta  przede wszystkim konsumenci, lecz tak e osoby 

                                            

10 A. Burgstaller, Sanierung, s. 492. 
11 L. Jackson, The Logic and Limits of Bankruptcy Law, Cambridge Mass. 1986, s. 50 i n. 
12 Por. bli ej C. J. Tabb, The death of consumer bankruptcy in the United States, Bankruptcy 
Developments Journal (rok 18) 2002, s. 5-6. 
13 W chwili obecnej 250 000 USD z niezabezpieczonych wierzytelno ci oraz poni ej 750 000 USD z 
zabezpieczonych wierzytelno ci (§ 109 (e) BC). 
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fizyczne prowadz ce drobn  dzia alno  gospodarcz  pod warunkiem, e wysoko  

ich zad enia nie przekracza zakre lonych wy ej granic. Dodatkowym wymogiem 

dopuszczenia d nika do post powania ugodowego jest uzyskanie przez niego, w 

okresie 180 dni przed z eniem wniosku, doradztwa kredytowego od 

zaaprobowanej agencji doradczej (§§ 109, 111 BC)14. Ponadto, d nik obowi zany 

jest o wiadczy , e wype ni  wszystkie ci ce na nim wymagalne zobowi zania 

alimentacyjne wobec w asnych dzieci (§ 1302 (d) (1) (B) BC). 

3.2. Przebieg post powania 

3.2.1. Wszcz cie post powania. Niewyp acalno  d nika 

Post powanie mo e by  wszcz te tylko na wniosek d nika (§ 301 BC), który nie 

jest zobowi zany, lecz jedynie uprawniony do z enia wniosku o wszcz cie 

post powania.15 Wierzycielom nie przys uguje uprawnienie do sk adania wniosków o 

wszcz cie post powania. Szczególne znaczenie ma to, e po stronie d nika nie 

musi wyst powa  niewyp acalno  w rozumieniu europejskich regulacji (przeciwnie 

do regulacji krajów europejskich, p. ni ej) (§ 303 BC)16. D nik nie musi równie  

wykaza , e jego trudno ci finansowe s  wynikiem okoliczno ci zewn trznych, a nie 

tych, za które on ponosi odpowiedzialno 17.  

Wraz z wnioskiem d nik winien przed  m. in. list  wierzycieli, spis maj tku oraz 

wiadczenie o aktualnych dochodach i wydatkach. Z enie przez d nika wniosku 

wraz z pozosta ymi dokumentami skutkuje automatycznym wszcz ciem 

post powania (§ 301 BC). Powoduje to, e wierzyciele mog  dochodzi  swych 

wierzytelno ci jedynie w ramach tego post powania (§ 362 (a) BC). Wykluczone s  

                                            

14 D nik mo e by  zwolniony z tego wymogu, je eli brak jest wystarczaj cej liczby odpowiednich 
agencji.  
15 H. P. Ackmann, Neue Wege zur Bereinigung von Verbraucherinsolvenzen?, Konkurs- Treuhand- 
und Schiedsgerichtswesen (KTS), 1986, s. 558. 
16 J. Ziegel, Comparative, s. 84. 
17 Por. C. J. Tabb, The death of consumer bankruptcy, s. 4.  
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wi c powództwa i egzekucje w maj tku d nika, jak i wezwania go do sp aty swych 

ugów18. 

3.2.2. Masa upad ciowa. Syndyk 

Do masy upad ciowej powstaj cej wraz z wszcz ciem post powania nale y ca y 

maj tek d nika, jego bie ce dochody z zatrudnienia oraz przysporzenia uzyskane 

w drodze dziedziczenia (§ 1306 (a) BC). D nik jest uprawniony do dania 

wy czenia okre lonych przedmiotów maj tkowych z masy upad ciowej (§ 542 (a) 

BC). Mo e to nast pi  pod warunkiem braku sprzeciwu wierzycieli (§ 522 BC). 

Ponadto, w przeciwie stwie do post powania likwidacyjnego, w post powaniu 

ugodowym d nik pozostaje w posiadaniu ca ego maj tku masy, a nie tylko 

wy czonych z niej przedmiotów (§ 1306 (b) BC). Przys uguje mu równie  prawo 

posiadania przedmiotów nale cych do masy, wynajmowania ich oraz zbywania, je li 

tylko prawa wierzycieli s  w nale yty sposób chronione (§ 1303, 363 BC)19. 

Zmianie ulega tradycyjna rola w post powaniu ustanawianego s downie syndyka (§ 

1302 (a) BC)20. Jego zadaniami s : reprezentowanie usamodzielnionej prawnie masy 

upad ciowej, wspó dzia anie przy terminach s dowych oraz wspomaganie d nika 

przy sporz dzaniu planu odd enia, przy czym wykluczona jest pomoc prawna (§ 

1302 (b) BC). Syndyk posiada równie  prawo zaskar ania czynno ci podj tych w 

post powaniu. Co istotne, nie posiada on przys uguj cego d nikowi prawa 

rozporz dzania przedmiotami nale cymi do masy upad ci. 

 

 

 

                                            

18 H. Balz, Insolvenzverfahren für Verbraucher, Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP) 1986, s. 12. 
19 H. Balz, Insolvenzverfahren, s. 13. 
20 H. P. Ackmann, Neue, s. 559. 
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3.2.3. Plan odd enia 

3.2.3.1. Post powanie zwi zane z planem 

Wraz z wnioskiem o wszcz cie post powania b  w ci gu 15 nast pnych dni, 

nik musi przed  plan, w którym przedstawi propozycj  p atno ci na rzecz 

wierzycieli (§ 1321 BC)21. W przypadku niewykonania tej powinno ci przez d nika, 

d mo e umorzy  post powanie (§ 1307 (b) (3) BC). Plan ten wymaga 

zatwierdzenia przez s d, aby osi gn  skuteczno . 

Propozycja planu dor czana jest wierzycielom, których pierwsze zgromadzenie 

winno odby  si  mi dzy 20 a 40 dniami po z eniu wniosku o wszcz cie 

post powania przez d nika (§ 341 (a) BC). W zgromadzeniu winien uczestniczy  

nik, udzielaj c wyja nie  we wszelkich sprawach dotycz cych post powania.  

W post powaniu ugodowym nie wyst puje rada wierzycieli. Jej funkcja, czyli 

zg aszanie wierzytelno ci, wykonywane jest b  na zgromadzeniu wierzycieli lub do 

90 dni po jego nast pieniu, przez samych wierzycieli, syndyka albo d nika (§ 501 

(a) i (c) BC). 

3.2.3.2. Zawarto  planu 

Normami o najwi kszym znaczeniu w post powaniu ugodowym s  §§ 1322 i 1325 

BC reguluj ce zawarto  planu odd enia oraz post powanie odnosz ce si  do 

planu22. Do obligatoryjnych postanowie  planu oraz zasad, w oparciu, o które musi 

by  formu owany, nale : 

                                            

21 H. P. Ackmann, Neue, s. 560. 
22 H. Fink, Insolvenzverfahren als Instrument der Restschuldbefreiung, Österreichische 
Juristenzeitung (ÖJZ) 1992, s. 14. 
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a) przekazanie syndykowi przez d nika takiej cz ci przysz ych dochodów, 

która jest konieczna dla spe nienia przewidywanych w planie wiadcze  na 

rzecz wierzycieli; 

b) ca kowite zaspokojenie wszystkich uprzywilejowanych wierzytelno ci23; 

c) ograniczenie okresu, w ci gu którego postanowienia planu mog  by  

realizowane, do 3 lub 5 najbli szych lat. D ugo  realizacji planu zale y od 

aktualnego miesi cznego dochodu d nika24. Okres realizacji planu wynosi 3 

lata, je eli aktualny miesi czny dochód rodziny d nika jest ni szy ni redni 

dochód rodziny o tym samym rozmiarze, w danym stanie Stanów 

Zjednoczonych. Je eli aktualny dochód rodziny d nika jest wy szy ni redni 

dochód rodziny o tym samym rozmiarze (w danym stanie USA), okres 

realizacji planu wynosi 5 lat.  

d) w przypadku, je li w postanowieniach planu wierzyciele podzieleni s  na ró ne 

kategorie (§ 1322 BC): 

aa) roszczenia jednej kategorii musz  by  do siebie zbli one; 

bb) roszczenia jednej kategorii musz  by  traktowane w ten sam sposób;  

cc) adna z kategorii roszcze  nie mo e by  w postanowieniach planu 

dyskryminowana. 

Fakultatywnie plan mo e równie  przewidywa : 

a) ingerencj  w prawa zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzycieli, poza 

ingerencj  w wierzytelno ci uprzywilejowane. Wykluczona jest ingerencja w 

wierzytelno ci, które zabezpieczone s  hipotek  na nieruchomo ci, na której 

zamieszkuje d nik (§ 1322 (b) (2) BC); 

b) wy czenie wszelkich skutków zw oki d nika, jakie powsta yby z mocy prawa 

(§ 1322 (b) (3) i (5) BC). Jednak przy zobowi zaniach d ugoterminowych owa 

zw oka musi by  usuni ta w odpowiednim okresie czasu; 

c) zbycie okre lonych cz ci maj tku d nika w celu zaspokojenia wierzycieli (§ 

1322 (b) (8) BC); 

                                            

23 Do uprzywilejowanych wierzytelno ci nale  roszczenia o pokrycie kosztów post powania i kosztów 
administracyjnych oraz okre lone roszczenia podatkowe, a tak e roszczenia alimentacyjne (§ 507 (a) 
BC). 
24 Tzw. „current monthly income“ jest zdefiniowany w § 101 (10A) BC, por. C. J. Tabb, The death of 
consumer bankruptcy, s. 10.  
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d) rezygnacj  z wykonania dotychczas niewykonanych umów wzajemnych (§ 

1322 (b) (7) BC); 

e) ka de inne postanowienie, niesprzeczne z przepisami ustawy (§ 1322 (b) (10) 

BC). 

3.2.3.3. Ochrona wierzycieli 

Po przedstawieniu planu przez d nika, s d upad ciowy wyznacza termin, w 

czasie którego ewentualne zarzuty w stosunku do planu winny by  podniesione oraz 

wyra ona zgoda wierzycieli. 

Zarzuty w stosunku do planu mog  by  formu owane w oparciu o twierdzenia, e 

regu y post powania b  normy materialnoprawne zosta y naruszone25. Dla 

wierzycieli istotne znaczenie ma to, e niepodniesienie okre lonego zarzutu w tej 

fazie post powania powoduje, e zarzut ten nie mo e by  ju  wi cej podniesiony w 

post powaniu26. 

W przypadku podniesienia jakiego  zarzutu przez wierzycieli, s d po wys uchaniu 

nika i zainteresowanego wierzyciela, rozstrzyga o dopuszczalno ci tego zarzutu 

(§ 1324 BC).  

Je li nie zostan  podniesione adne zarzuty, s d mo e przyj , e plan zosta  przez 

nika sporz dzony w dobrej wierze i nie jest sprzeczny z postanowieniami ustawy 

(§ 1325 (a) (3) BC). 

Aby s d móg  plan zatwierdzi , musz  by  spe nione kumulatywnie poni sze 

przes anki (§ 1325 BC): 

a) plan musi by  zgodny z bezwzgl dnie obowi zuj cymi normami BC (§ 1325 

(a) (1) BC); 

                                            

25 H. P. Ackmann, Neue, s. 570. Ograniczenie owo nie ma oparcia expressis verbis w ustawie. 
Wywodzone jest ze stanowiska Senatu w pracach kodyfikacyjnych.  
26 H. P. Ackmann, Neue, s. 571. 
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b) nik musi uprzednio pokry  koszty przypadaj ce na cz  post powania 

przed przyj ciem planu (§ 1325 (a) (2) BC); 

c) je li chodzi o obj te planem, zabezpieczone wierzytelno ci, to: 

aa) wszyscy zabezpieczeni wierzyciele musz  wyrazi  zgod  na plan, b   

bb) d nik musi wyda  im przedmiot ich zabezpieczenia, b  

cc) plan musi przewidywa  sp aty na korzy  wierzycieli w wysoko ci co 

najmniej aktualnej warto ci przedmiotu zabezpieczenia oraz utrzymanie 

zabezpiecze  (§ 1325 (5) BC)27; 

d) wierzyciele, których roszczenia nie s  zabezpieczone, a do których roszcze  

plan si  odnosi, musz  otrzyma wiadczenie, jakie otrzymaliby, gdyby 

zosta o przeprowadzone post powanie likwidacyjne maj tku d nika28. Nie 

maj  oni jednak prawa sprzeciwu wzgl dem planu (§ 1325 (a) (4) BC); 

e) plan musi by  mo liwy do zrealizowania (§ 1325 (a) (6) BC); 

f) nik musi by  w dobrej wierze co do w asnych mo liwo ci zrealizowania 

planu (§ 1325 (a) (3) BC)29; 

g) w przypadku, je li syndyk lub wierzyciele nie posiadaj cy zabezpieczenia 

swojej wierzytelno ci sprzeciwi  si  zatwierdzeniu planu, musi on 

przewidywa : 

aa) pe ne zaspokojenie sprzeciwiaj cego si  wierzyciela, b , 

bb) e ca kowity dost pny dochód d nika podczas obowi zywania planu 

dzie wykorzystany na realizacj  przewidzianych w planie wiadcze  

(§ 1325 (b) 1 i 2 BC)30. 

Prawo ameryka skie nie stawia wymogu sp aty przez d nika okre lonej minimalnej 

kwoty dla zaspokojenia wierzycieli, aby móg  on zosta  zwolniony z pozosta ych 

ugów (inaczej ni  prawo austriackie, zob. ni ej). Niemniej w oparciu o rozwini  

najpierw w orzecznictwie, a nast pnie w toku nowelizacji ustawy z 1984 r. 

                                            

27 J. D. Ayer, Secured creditors and insolvency in the United States of America, Rabels Zeitschrift für 
ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ) 1980, s. 662. 
28 H.Fink, Insolvenzverfahren, s. 14. 
29 H. Balz, Insolvenzverfahren, s. 13. 
30 Ustawa precyzuje, co nale y rozumie  pod poj ciem disposable income (§ 1325 (b) (2) BC). Jest to 
dochód d nika, który przy rozs dnym gospodarowaniu nie jest konieczny dla utrzymania d nika 
oraz jego rodziny. 
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skodyfikowan  w § 1325 (b) BC, doktryn  „maksymalnego zaanga owania d nika“ 

(debtor’s best effort test), plany przewiduj ce niskie wysoko ci sp at na rzecz 

wierzycieli, nie maj  wi kszych szans na zatwierdzenie przez s dy, które 

rygorystycznie stosuj  ów standard31.  

3.2.3.4. Skutki zatwierdzenia planu 

Po pierwsze, zatwierdzenie planu przez s d powoduje, e wszyscy wierzyciele s  

nim zwi zani, bez wzgl du na to, jakie stanowisko wzgl dem planu uprzednio zaj li 

oraz czy uczestniczyli w post powaniu (§ 1327 (a) BC)32. 

Po drugie, konsekwencj  zatwierdzenia planu jest to, e je li sam plan b  

postanowienie o jego zatwierdzeniu niczego innego nie przewiduj , wraz z jego 

zatwierdzeniem maj tek stanowi cy mas  upad ciow  przechodzi z powrotem na 

nika, nie obci ony ju  prawami tych wierzycieli, do których odnosi si  plan, 

chyba e okre lone przedmioty nale ce do d nika s  zaspokojeniu wierzycieli 

(§ 1327 (b) i (c) BC)33. 

Natomiast, je li s d odmówi zatwierdzenia planu, d nik mo e ponowi  prób , 

przedk adaj c nowy plan34. W przypadku nieponowienia próby b , je li plan 

zostanie odrzucony, s d uchyla post powanie ugodowe lub wszczyna post powanie 

likwidacyjne (§ 1307 (c) BC). 

3.2.3.5. Realizacja planu. Obowi zki d nika 

Realizacj  sp at przewidzianych w planie d nik winien rozpocz  ju  w ci gu 30 dni 

od przedstawienia planu, nawet je eli nie zosta  on jeszcze zatwierdzony (§ 1326 (a) 

                                            

31 W stosunku do niezabezpieczonych wierzytelno ci s dy wymagaj  sp aty 70% ich warto ci, co z 
jednej stron uzasadnia si  wspomnian  wy ej klauzul  generaln , a z drugiej zakazem nadu ywania 
instytucji planu (§ 707 (b) BC), por. H. Balz, Insolvenzverfahren, s. 14. 
32 H. Balz, Insolvenzverfahren, s. 13. 
33 L. L. Bull, Der Bankruptcy, s. 849. 
34 H. P. Ackmann, Neue, s. 577. 
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BC). Sp aty dokonywane s  do r k syndyka i przekazywane nast pnie, zale nie od 

postanowie  planu, wierzycielom, z powrotem d nikowi b  zaliczane na poczet 

masy upad ciowej35. Mo liwe jest dokonywanie sp at w drodze regularnego 

przelewu cz ci dochodu d nika, na rzecz powiernika.  

Je li d nik nie rozpocznie sp at w odpowiednim terminie, lub popadnie w zw ok  z 

atno ciami, post powanie ugodowe mo e zosta  umorzone b  w jego miejsce 

mo e zosta  wszcz te post powanie likwidacyjne (§ 1307 (c) i (e) BC).  

Analogiczna sankcja grozi d nikowi, je eli nie wykonuje on zobowi za  

alimentacyjnych wobec osób najbli szych oraz naruszy przepisy o sk adaniu 

deklaracji podatkowych podczas biegu post powania (§§ 1307 (c) i (e), 1308, 521 

BC). 

W okresie obowi zywania planu sp aty d nik przed zaci gni ciem nowych 

zobowi za  winien zasi gn  rady syndyka, aby nowo zaci gni te zobowi zania nie 

zmniejszy y widoków realizacji planu sp aty (§§ 1305 (c), 1322 (a) (1), 1327 BC). 

3.2.3.6. Modyfikacja planu 

Regulacja ameryka ska uwzgl dnia mo liwo  zmiany finansowego po enia 

nika, pozwalaj c na odpowiedni  modyfikacj  planu, je li tylko jej tre  zyska 

akceptacj  s du (§ 1329 (a) BC). Do sk adania wniosków o zatwierdzenie zmian 

uprawnieni s  nie tylko d nik i syndyk, ale równie  wierzyciele. O propozycji zmiany 

informowani s  wszyscy uczestnicy post powania oraz wyznaczany jest przez s d 

termin, w czasie którego zabezpieczeni wierzyciele, o ile sami nie s  

wnioskodawcami, maj  wyrazi  zgod  b  odrzuci  propozycj  zmiany. Pozostali 

wierzyciele, w stosunku do których wierzytelno ci zamierzona zmiana si  odnosi, 

mog  jedynie podnie  zarzuty wzgl dem zatwierdzonych zmian planu i za da  

dodatkowego terminu na ich rozpatrzenie (§ 1329 (b) BC). 

                                            

35 J. Ziegel, Comparative, s. 84.  
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Tre  proponowanych zmian s d bada w oparciu o zasady obowi zuj ce dla ca ego 

planu. 

Je li zdarzy oby si , e d nik doprowadzi  do korzystnego dla siebie rozstrzygni cia 

dowego w drodze oszustwa, s d uprawniony jest do odwo ania tego 

rozstrzygni cia, je li syndyk b  wierzyciele w ci gu 180 dni od zatwierdzenia planu 

 wniosek tej tre ci (§ 1330 (a) BC). Konsekwencj  odwo ania jest najcz ciej 

przekszta cenie post powania ugodowego w post powanie likwidacyjne b  

uchylenie post powania ugodowego (§ 1330 (b) BC)36. 

4. Odd enie 

4.1. Zakres odd enia 

Zwolnienie z niesp aconych d ugów przys uguje d nikowi, je li wype ni  on 

okre lone w planie zobowi zania (§ 1328 (a) BC), a ponadto odby  oficjalny kurs w 

zakresie prowadzenia spraw finansowych37. Obejmuje ono zasadniczo wszystkie 

zabezpieczone i niezabezpieczone wierzytelno ci, które w planie zosta y 

uwzgl dnione38. Szczególne znaczenie ma fakt, e zwolnienie obejmuje równie  

zobowi zania podatkowe39. Zwolnieniu nie podlegaj  nast puj ce kategorie d ugów 

(U.S.C. §§ 1328 (a), 523(c); Fed. R. Bankr. P. 4007(c)): 

a) zobowi zania d ugoterminowe (w szczególno ci kredyty hipoteczne, których 

czas sp aty jest d szy ni  czas obowi zywania planu40); 

b) zobowi zania alimentacyjne; 

c) zobowi zania powsta e po rozpocz ciu post powania, które d nik zaci gn  

bez zgody syndyka; 

                                            

36 H. P. Ackmann, Neue, s. 578. 
37 O ile syndyk okre li , e odpowiednie dla d nika kursy s  prowadzone, § 1328 B.C.  
38 A. Burgstaller, Sanierung, s. 492. 
39 H. Balz, Insolvenzverfahren, s. 13. 
40 L. L. Bull, Der Bankruptcy, s. 850. 
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d) okre lone kategorie zobowi za  podatkowych; 

e) zobowi zania z tytu u publicznych kredytów edukacyjnych; 

f) zobowi zania wynikaj ce ze spowodowania mierci lub szkody na osobie 

wskutek prowadzenia pojazdów w stanie nietrze wo ci lub odurzenia; 

g) zobowi zania do zado uczynienia ofierze przest pstwa oraz kary pieni ne 

wskutek skazania karnego. 

4.2. Odd enie z uwagi na sytuacj  losow  (tzw. hardship discharge) 

W sytuacji, a) je eli d nik nie jest w stanie wykona  planu z powodów przez niego 

niezawinionych i pozostaj cych poza jego kontrol  (np. utrata miejsca pracy), b) 

wierzyciele zostali zaspokojeni w zakresie wymaganym w post powaniu 

likwidacyjnym w trybie rozdzia u 7 BC, c) za  planu sp aty nie da si  dopasowa  do 

zmienionych okoliczno ci, s d mo e wówczas, na wniosek d nika, przyzna  mu 

zwolnienie z d ugów z uwagi na sytuacj  losow  (tzw. hardship discharge) (§ 1328 

(b) BC). Z natury jest ono podobne do zwolnienia przyznawanego d nikowi w 

post powaniu likwidacyjnym w trybie rozdzia u 7 BC, co oznacza, e katalog 

wyj tków obejmuj cy wierzytelno ci niepodlegaj ce zwolnieniu, jest znacznie 

szerszy ni  w trybie rozdzia u 13 BC (por. § 523 BC)41. 

4.3. Odwo anie odd enia 

Na wniosek syndyka lub wierzyciela s d mo e odwo  postanowienie o zwolnieniu z 

ugów w ci gu roku od jego wydania, je li d nik doprowadzi  do wydania 

postanowienia w drodze oszustwa, a wnioskodawca o tym nie wiedzia  (§ 1328 (e) 

BC). 

W post powaniu ugodowym nie znajduje zastosowania generalna klauzula o 

odwo ywalno ci zwolnienia z d ugów, która obowi zuje w post powaniu 

                                            

41 J. Ziegler, Comparative, s. 80. 
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likwidacyjnym. Ponadto liczba wy cze  spod zwolnienia jest znacznie bardziej 

ograniczona ni  w post powaniu likwidacyjnym (§§ 523 (a), 1328 (a) BC)42. 

Przyjazne d nikowi jest równie  orzecznictwo, które odmawia w tym post powaniu 

przyznania specjalnych warunków zaspokojenia tym wierzycielom, których 

wierzytelno ci w post powaniu likwidacyjnym nie podlega yby zwolnieniu43. 

4.4. Problem kosztów post powania 

W post powaniu wed ug rozdzia u 13 BC, d nik wyst puj cy z wnioskiem o 

og oszenie upad ci obowi zany jest ponie  op at  od wniosku w wysoko ci 235 

USD, a tak e op aty administracyjne w wysoko ci 39 USD. S d mo e wyrazi  zgod  

na roz enie p atno ci na raty, jednak konieczna jest zap ata ostatniej raty 

najpó niej 120 dni po z eniu wniosku. W uzasadnionych wypadkach, s d mo e 

zezwoli  na zap at  ostatniej raty nie pó niej ni  180 dni po z eniu wniosku. W 

wypadku braku pokrycia kosztów przez d nika, mo liwe jest odrzucenie jego 

wniosku (§ 1307(c)(2) BC). 

5. Dopuszczalno  ponownego zwolnienia z d ugów 

nik nie jest uprawniony do uzyskania zwolnienia z d ugów w trybie rozdzia u 13 

BC je eli uzyska  zwolnienie z d ugów w trybie rozdzia u 13 BC w ci gu ostatnich 

dwóch lat, albo zwolnienie w trybie rozdzia ów 7, 11 lub 12 BC w ci gu ostatnich 

czterech lat przed wyst pieniem z ponownym wnioskiem (§ 109 BC).  

                                            

42 A. Burgstaller, Sanierung, s. 492. 
43 H. P. Ackmann, Neue, s. 579. 
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III. Post powanie upad ciowe i odd eniowe dla konsumentów 

w Austrii 

1. Wprowadzenie 

Post powanie upad ciowe i odd eniowe dla osób fizycznych w prawie 

austriackim uregulowane jest cznie z innymi rodzajami post powa  w Cesarskim 

Rozporz dzeniu z 10. 12. 1914 r. o wprowadzeniu prawa upad ciowego i 

uk adowego44 (Konksursordnung, w skrócie KO). Do tej ustawy wprowadzone zosta o 

nowel  z 1993, która wesz a w ycie 1. 1. 199545. Nowelizacja licznych przepisów 

mia a miejsce w 2002 r.46 Specyficzne jedynie dla tego rodzaju post powania 

instytucje i jego przebieg normuj  przepisy §§ 182-216 KO. W pozosta ych kwestiach 

znajduj  zastosowanie przepisy reguluj ce post powanie zwyczajne (§ 181 KO).  

Post powanie jest przeznaczone dla osób fizycznych, bez wzgl du na to, czy 

prowadz  dzia alno  gospodarcz . Ró nicowanie mi dzy przedsi biorcami a 

konsumentami w kwestii dost pu do post powania prowadz cego do odd enia 

uznaje si  za niedopuszczalne47. Mimo tego istnienie odr bnego post powania 

konsumenckiego daje si  wywie  z okre lonych przepisów odnosz cych si  jedynie 

do osób fizycznych nieb cych przedsi biorcami (§ 182, 183 ust. 2 KO). Dla 

statusu konsumenta miarodajne jest sytuacja prawna d nika w chwili sk adania 

wniosku o wszcz cie post powania48.  

                                            

44 Konkursordnung, Reichsgesetzblatt (RGB1) 1914/337. 
45 Konkursordnung-Novelle, Bundesgesetzblatt (BGB1) 1993/974. 
46 Por. H. Fink, Der Privatkonkurs nach der Insolvenzrechts-Novelle 2002, Österreichische 
Juristenzeitung 2003, nr 11, s. 201.  
47 H. Fink, Insolvenzverfahren als Instrument der Restschuldbefreiung, Österreichische 
Juristenzeitung (ÖJZ) 1992, s. 8 i n., s. 20. 
48 F. Mohr, Privatkonkurs, 2. wyd., Wien 2007, s. 9. 
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2. Og oszenie upad ci 

2.1. Podstawa og oszenia upad ci 

Na gruncie prawa austriackiego nie przewidziano odr bnej podstawy og oszenia 

upad ci dla potrzeb post powania dla konsumentów. W braku szczególnej regulacji 

stosuje si  ogóln  podstaw  og oszenia upad ci obowi zuj  wszystkie kategorie 

ników, jak  jest niewyp acalno . Austriacka ustawa nie zawiera legalnej definicji 

terminu niewyp acalno ci, ograniczaj c si  do wskazówki, e niewyp acalno  

przyjmuje si  w wypadku, kiedy d nik zaprzesta  dokonywania sp aty swoich 

ugów (§ 66 ust. 2 KO). W wietle orzecznictwa niewyp acalno  zachodzi, je eli 

miejsce ma nie tylko przej ciowy, lecz sta y brak rodków p atno ci, który 

uniemo liwia d nikowi zaspokojenie jego wymagalnych zobowi za 49. 

2.2. Problem tzw. ubóstwa masy upad ci 

Zasadniczo wymogiem wszcz cia post powania upad ciowego dla konsumentów 

jest posiadanie przez d nika maj tku wystarczaj cego na pokrycie kosztów 

wszcz cia post powania (§ 71 KO)50. W drodze wyj tku dopuszczalne jest 

wszcz cie post powania upad ciowego dla konsumentów równie  w wypadku tzw. 

ubóstwa masy upad ci, czyli sytuacji kiedy maj tek d nika nie wystarcza na 

pokrycie kosztów post powania (§§ 183, 184 KO)51. D nik jest wówczas 

obowi zany przed  s dowi: 

a) wyczerpuj cy spis swojego maj tku, wraz z o wiadczeniem o prawdziwo ci 

zawartych w nim informacji. Spis maj tku winien obejmowa  poszczególne 

aktywa i pasywa wraz z podaniem ich warto ci, mo liwie z dokumentacj  (§ 

                                            

49 H. Fink, Insolvenzrecht, 6. wyd., Wien 2009, s. 11. 
50 Por. krytyk  tej tzw. Kostenbarierre przez H. Finka, Insolvenzverfahren, s. 11, 17. 
51 Por. orzeczenie S du Najwy szego z 17. 10. 2002 r., sygn.: 8 Ob 70/02f, w: Entscheidungen des 
österreichisches Obersten Gerichtshofes in Zivilsachen, Band 2002, 2. Halbband, Wien 2005, poz. 
138. 
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183 ust. 1 nr 1 KO). Spis ten winien równie  zawiera  o wiadczenie d nika 

co do tego, czy w ci gu ostatnich 10 lat przed z eniem wniosku o wszcz cie 

post powania, mia  miejsce podzia  maj tku miedzy nim a jego krewnymi (§ 

185 ust. 2 KO). 

b) plan sp aty d ugów (Zahlungsplan) wraz z wnioskiem o jego przyj cie i 

wiadczeniem, e zrealizuje ten plan w przysz ci (§ 183 ust. 1 nr 2 KO); 

c) wiadczenie, e jego dochody pozwol  na pokrycie ca ci kosztów 

post powania52. Dochody d nika rozumie si  szeroko, uwzgl dniaj c 

wszelkie przysporzenia maj tkowe, które mo e on w okre lonej przysz osci 

otrzyma 53. 

Koszty post powania pokrywane s  wówczas przej ciowo ze rodków publicznych (§ 

184 ust. 1 KO). Korzystaj cy z tej regulacji d nik zobowi zany jest nast pnie do 

zwrotu tej cz ci kosztów, która nie zosta a pokryta ze rodków nale cych do masy 

upad ciowej, b  te  ze rodków, które uzyska  syndyk w wyniku likwidacji 

maj tku masy upad ciowej (§ 184 ust. 2 KO).  

2.3. Kwestia zawinienia stanu w asnej niewyp acalno ci 

Na gruncie prawa austriackiego w sposób wyra ny okre lono przeszkody 

uniemo liwiaj ce d nikowi dost p do zwolnienia z niesp aconych d ugów. 

Austriacka ustawa nie pos uguje si  konstrukcj  zawinienia stanu niewyp acalno ci, 

lecz opiera si  na za eniu, e podmiotem odd enia mo e by  jedynie uczciwy i 

rzetelny d nik.  

Spo ród okoliczno ci wykluczaj cych wszcz cie post powania odd eniowego na 

gruncie ustawy austriackiej, które dok adnie wyliczone s  poni ej, w kontek cie 

zawinienia stanu niewyp acalno ci warto zwróci  szczególn  uwag  na nast puj ce 

okoliczno ci (§ 201 ust. 1 pkt 1 i 3 KO): 

                                            

52 D nik jest zobowi zany pokry  nie tylko koszty wszcz cia post powania, lecz równie  koszty 
zarz dcy masy upad ci (w przypadku jego ustanowienia), koszty s dowe oraz koszty dokonania 
inwentarza, por. H. Fink, Privatkonkurs, s. 203 
53 H. Fink, Privatkonkurs, s. 203.  
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 prawomocne skazanie d nika z powodu pope nienia przest pstwa na 

szkod  wierzycieli;  

 zawinione uniemo liwienie lub ograniczenie mo liwo ci przez d nika 

zaspokojenia wierzycieli poprzez zaci ganie nowych zobowi za  lub 

marnotrawienie maj tku w okresie trzech lat przed wyst pieniem z wnioskiem 

o wszcz cie post powania upad ciowego. 

A contrario, z powy szego przepisu wynika to, e austriacka ustawa nie wy cza 

spod dost pu do odd enia konsumentów, którzy popadli w stan niewyp acalno ci 

wskutek w asnej niegospodarno ci czy lekkomy lno ci.  

2.4. Skutki og oszenia upad ci dla d nika 

2.4.1. Masa upad ci 

Z chwil  og oszenia upad ci konsumenta, jego maj tek niepodlegaj cy wy czeniu 

nale y do masy upad ci. W przeciwie stwie do zwyczajnego post powania 

upad ciowego, w którym zarz d nad mas  upad ciow  sprawuje syndyk54 (§ 80 

KO), zarz d w post powaniu konsumenckim powierzony jest zasadniczo samemu 

nikowi, a tylko okre lone kategorie czynno ci s  wyj te spod jego kompetencji (§ 

186 ust. 1 KO). Za powierzeniem d nikowi zarz du masy przemawia w 

szczególno ci fakt, e w tego rodzaju post powaniu syndyk by by pozbawiony swego 

ównego zadania, jak w przypadku upad ci przedsi biorcy, mianowicie dalszego 

prowadzenia oraz nast pnie sprzeda y przedsi biorstwa nale cego do upad ego. 

Nie bez znaczenia jest równie  okoliczno , e nie powstaj  koszty zwi zane z 

wynagrodzeniem syndyka przyczyniaj ce si  do zmniejszenia maj tku masy 

upad ciowej55. 

                                            

54 R. Holzhammer, Österreichisches Insolvenzrecht. Konkurs und Ausgleich, Wien 1996, s. 191. 
55 A. Burgstaller, Sanierung, s. 497. 
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W razie zarz du w asnego d nika do zaskar enia czynno ci podj tych przez niego 

w post powaniu uprawnieni s : specjalnie w tym celu powo any przez s d syndyk (§ 

190 zd. 2 KO); wierzyciel wyznaczony przez zgromadzenie wierzycieli (§ 189 zd. 2 

KO); ka dy z wierzycieli (§ 189 zd. 1 KO). 

W drodze wyj tku s d jest uprawniony do pozbawienia d nika zarz du masy 

upad ciowej i powierzenia go syndykowi, w przypadku, je li: 

a) istniej  w tpliwo ci co do stosunków maj tkowych d nika, w szczególno ci z 

uwagi na liczb  wierzycieli i wysoko  d ugów lub; 

b) istniej  okoliczno ci uzasadniaj ce przypuszczenie, e sprawowanie zarz du 

przez d nika przyniesie szkod  wierzycielom, lub 

c) nik nie przed  dok adnego spisu maj tku (§ 186 ust. 2 KO). 

2.4.2. Problem mieszkania d nika 

Przepisy austriackie dotycz ce upad ci osób fizycznych nie przewiduj  odr bnych 

regulacji dotycz cych mieszkania upad ego d nika i jego rodziny. Zastosowanie 

znajduj  ogólne przepisy, zgodnie z którymi ochronie podlega tzw. minimum 

egzystencjalne d nika (por. § 5 ust. 3 KO). Je eli d nik zamieszkuje w nale cej 

do niego nieruchomo ci, odpowiednio stosuje si  § 105 Ordynacji Egzekucyjnej z 27. 

05. 1896 r.56, zgodnie z którym d nikowi winno si  zapewni  na okres biegu 

post powania samodzielny lokal mieszkalny, który zawiera pomieszczenia 

mieszkalne niezb dne dla d nika i osób nale cych do jego gospodarstwa 

domowego. O wielko ci tych pomieszcze  rozstrzyga s d upad ciowy. D nikowi 

nadal przys uguj  prawa w zakresie najmu i u ytkowania lokalu mieszkalnego, które 

jest konieczny dla niego i cz onków jego rodziny nale cych do jego gospodarstwa 

domowego (§ 5 ust. 4 KO).  

                                            

56 Gesetz vom 27. Mai 1896 über das Exekutions- und Sicherungsverfahren (Exekutionsordnung, EO), 
Reichsgesetzblatt (RGBl) 1896/79.  
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3. Zaspokojenia wierzycieli. Plan sp aty 

3.1. Zastosowanie i charakter prawny 

Plan sp aty jest kluczow  instytucj  ca ego post powania upad ciowego dla 

konsumentów57. Regulacja ta przewidziana jest równie  na wypadek, gdy d nik nie 

dysponuje adnym maj tkiem, b  te , je li utrzymanie dotychczas posiadanego 

nie jest mo liwe. Plan sp aty pe ni funkcj  propozycji sp aty wierzytelno ci ze strony 

nika58. Z natury prawnej jest on szczególnym przypadkiem przymusowej ugody59. 

Z tego powodu znajduj  w oparciu o norm  § 193 ust. 1 KO w stosunku do tej 

instytucji pomocniczo zastosowanie przepisy o ugodzie w post powaniu zwyczajnym 

(§§ 140-165 KO). Nie jest konieczne, aby plan sp aty przewidywa  sztywno okre lony 

minimalny stopie  zaspokojenia wierzycieli. W jego miejsce, w planie sp aty d nik 

winien zaoferowa  wierzycielom stopie  zaspokojenia odpowiadaj cy jego 

stosunkom maj tkowym w najbli szych 5 latach. Przewidywany przez d nika okres 

sp aty d ugów wynosi  mo e najwy ej 7 lat (§ 194 ust. 1 KO). 

3.2. Post powanie zwi zane z planem 

nik zobowi zany jest z  wniosek o przyj cie planu sp aty przez s d (§ 193 

ust. 1 KO). Mo e to nast pi  w trakcie trwania post powania upad ciowego lub te  

jeszcze przed jego wszcz ciem, w przypadku, kiedy maj tek d nika nie wystarcza 

na zaspokojenie kosztów post powania. 

Plan sp aty musi by  przyj ty przez wierzycieli. Ponadto wymaga on zatwierdzenia 

przez s d (§ 195 KO), które nadaje mu prawomocno . S d obowi zany jest z 

urz du oddali  wniosek d nika o przyj cie planu sp aty, je li wyst puj  

enumeratywnie wyliczone w ustawie podstawy oddalenia:  

                                            

57 Vorbemerkungen zu § 193ff. KO, w: Vorblatt und Erläuterungen zur Regierungsvorlage, 
Konkursordnung-Novelle 1993, Wien 1993, s. 419. 
58 M. Bydlinski, Der neue „Privatkonkurs“, Juristische Arbeitspapiere (JAP) 1994/95, s. 52.  
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a) nik samowolnie opu ci  miejsce sta ego pobytu; 

b) nik nie przed  spisu maj tku; 

c) tre  planu jest niezgodna z przepisami ustawy; 

d) w okresie krótszym ni  ostatnie 10 lat wszcz te zosta o post powanie 

odd eniowe na korzy  d nika (§ 194 ust. 2 KO). 

Je li plan sp aty nie zostanie przyj ty, a wniosek o wszcz cie post powania 

odd eniowego oddalony, wierzytelno ci obci aj ce d nika „od ywaj ”. Istnieje 

jednak mo liwo  przeprowadzenia post powania zwi zane z planem równie  w 

wypadku jego odrzucenia przez wierzycieli. D nik mo e wówczas wnioskowa  o 

kontynuowanie post powania upad ciowego. W tym celu jest on obowi zany 

wykaza , e 

a) jego dochody wystarcz  na pokrycie kosztów post powania60, 

b) w okresie dwóch lat mo na oczekiwa  poprawy jego sytuacji maj tkowej. 

Ustawa wymienia w szczególno ci wypadki kiedy d nik kontynuuj cy nauk  

uzyska odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub d nik b cy osob  

bezrobotn  nab dzie prawo do emerytury (§ 195a KO). Mo liwe jest 

uwzgl dnienie innych zdarze  powoduj cych popraw  sytuacji maj tkowej 

nika61. W wypadku uwzgl dnienia wniosku d nika, s d upad ciowy 

zobowi zuje go do przed enia nowego lub zmienionego planu sp aty, w 

odpowiednim terminie (najwy ej dwóch lat).  

Rozstrzygni cie w sprawie przyj ciu planu sp aty poprzedza  musi likwidacja 

maj tku d nika. Fundusze uzyskane z likwidacji masy dzielone s  niezale nie od 

postanowie  planu sp aty pomi dzy wierzycieli. Post powanie upad ciowe ulega 

wówczas uchyleniu (§ 196 ust. 1 KO). W przypadku, je li d ugi masy upad ciowej w 

chwili zatwierdzenia planu nie zosta y jeszcze sp acone, s d winien na  na 

                                                                                                                                        

59 R. Holzhammer, Österreichisches, s. 195. 
60 Nie jest ca kowicie jasne, co ma stanowi  podstaw  prognozy przysz ych dochodów d nika, 
niektórzy opowiadaj  si  za przyj ciem ostatnio wykonywanej dzia alno ci, por. G. Clementschitsch, 
Angemessenheit von Zwangsausgleich und Zahlungsplan im Konkursverfahren über das Vermögen 
natürlicher Personen, Zeitschrift für Insolvenz und Kredit (ZIK), 1994, nr 4, s. 119 i n.; w tpliwo ci te 
istniej  nadal po reformie z 2002 r., zob. H. Fink, Der Privatkonkurs, s. 207.  
61 H. Fink, Der Privatkonkurs, s. 207.  
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nika obowi zek sp aty tych d ugów wyznaczaj c na to odpowiedni okres czasu (§ 

196 ust. 2 KO).  

Sankcj  niezrealizowania przez d nika postanowie  planu w wyznaczonym okresie 

jest niewa no  planu, co powoduje „od ycie” wszelkich zobowi za  d nika w ich 

pierwotnym kszta cie z chwili og oszenia upad ci (§§ 196 ust. 2 w zw. z 158 KO). 

Regulacja ustawy uwzgl dnia jednak ewentualno  zmiany sytuacji maj tkowej 

nika na jego niekorzy , bez jego winy (§ 198 ust. 2 KO). W takim wypadku 

mo e on z  wniosek o ponowne g osowanie nad planem sp aty i wszcz cie 

post powania odd eniowego. 

W sytuacji je eli d nik nie wyst pi z wnioskiem o kontynuowanie post powania 

upad ciowego albo wniosek ten zostanie przez s d oddalony lub odrzucony, s d 

upad ciowy rozstrzyga o dopuszczalno ci wszcz cia post powania 

odd eniowego.  

4. Odd enie niewyp acalnego konsumenta 

4.1. Natura post powania odd eniowego 

Celem post powania odd eniowego jest doprowadzenie do uwolnienia 

konsumenta z reszty d ugów, jednak z równoczesnym umo liwieniem wierzycielom 

uzyskania sp aty cz ci przys uguj cych im wierzytelno ci62. Jest to samodzielna i 

integralna cz  procedury upad ciowo-odd eniowej przewidzianej dla 

konsumentów63.  

Regulacja austriacka przewiduje 7-letni okres odd enia, tzw. 

Wohlverhaltensperiode, w którym d nik obci ony okre lonymi powinno ciami, 

winien podj  starania o obni enie zad enia. Podkre la si , e przeprowadzenie tej 

fazy post powania jest konieczne, poniewa  pe ni funkcj  motywuj . Odd enie 

                                            

62 Vorbemerkungen zu § 199ff. KO, w: Vorblatt und Erläuterungen zur Regierungsvorlage, s. 426. 
63 R. Holzhammer, Österreichisches, s. 203. 
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konsumenta ju  po przeprowadzeniu samego post powania upad ciowego by oby 

zbyt daleko id  ingerencj  w ogólnie obowi zuj ce zasady odpowiedzialno ci 

cywilnej64. 

Post powanie to jest rodkiem ultima ratio65. Wynika to szczególnie z przes anek 

wszcz cia post powania, mianowicie: 

a) nieprzyj cia przez wierzycieli planu sp aty zaproponowanego przez d nika, 

nawet je li odpowiada on jego rzeczywistym mo liwo ciom finansowym (§ 200 

ust. 1 KO); 

b) niewyst powania wyliczonych enumeratywnie w § 201 ust. 1 KO okoliczno ci 

nakazuj cych oddalenie wniosku o wszcz cie post powania odd eniowego. 

Okoliczno ci te sformu owano w oparciu o zasad , e zwolniony z 

niesp aconych d ugów mo e by  jedynie uczciwy d nik66. 

Okoliczno ciami wykluczaj cymi wszcz cie post powania odd eniowego s  (por. § 

201 ust. 1 KO): 

1) prawomocne skazanie d nika z powodu pope nienia przest pstwa na 

szkod  wierzycieli;  

2) zawinione naruszenie przez d nika obowi zków informowania i 

wspó dzia ania z organami w post powaniu upad ciowym;  

3) zawinione uniemo liwienie lub ograniczenie mo liwo ci zaspokojenia 

wierzycieli poprzez zaci ganie nowych zobowi za  lub marnotrawienie 

maj tku w okresie trzech lat przed wyst pieniem z wnioskiem o wszcz cie 

post powania upad ciowego; 

4) zawinione podanie nieprawdziwych lub niepe nych informacji o w asnych 

stosunkach gospodarczych w celu uzyskania wiadczenia wynikaj cego z 

wierzytelno ci zg oszonej w post powaniu upad ciowym; 

5) odmowa zatwierdzenia planu sp aty z powodu naruszenia przez d nika 

równego traktowania wierzycieli; 

                                            

64 A. Burgstaller, Sanierung, s. 498. 
65 Vorbemerkungen zu § 199ff. KO, w: Vorblatt und Erläuterungen zur Regierungsvorlage, s. 426.  
66 H. Fink, Insolvenzverfahren, s. 20. 
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6) wszcz cie post powania odd eniowego w okresie krótszym ni  20 lat od 

wyst pienia przez d nika z wnioskiem o og oszenie upad ci67. 

Okoliczno ci te nale y interpretowa  rygorystycznie, traktuj c je jako wyj tek od 

zasady szerokiego dost pu do post powania odd eniowego68. 

 

4.2. Przebieg post powania odd eniowego 

Wraz ze wszcz ciem post powania odd eniowego post powanie upad ciowe 

podlega uchyleniu. D nik obowi zany jest do przelania ulegaj cej zaj ciu cz ci 

swoich zarobków za okres 7 lat na powo anego s downie powiernika (§ 199 ust. 2 

KO)69. Powiernik, który rozporz dza dochodami d nika, dokonuje ich podzia u 

wed ug ogólnych zasad obowi zuj cych w post powaniu upad ciowym. W 

pierwszej kolejno ci zaspokajane s  d ugi masy upad ciowej, nast pnie koszty 

post powania odd eniowego, wreszcie wierzytelno ci przys uguj ce wierzycielom 

upad ego (§ 203 ust. 1 KO). Z dokonywanego przez siebie zarz du powiernik winien 

sk ada  sprawozdania, corocznie oraz na ko cu dzia alno ci.  

W trakcie post powania odd eniowego wierzycieli upad ego obowi zuje zakaz 

dokonywania egzekucji w maj tku d nika (§ 206 ust. 1 KO). Zakaz ten dotyczy nie 

tylko wierzycieli z odbytego wcze niej post powania upad ciowego, lecz równie  

nowych wierzycieli d nika.  

Regulacja ustawy przewiduje wypadek, e w czasie post powania odd eniowego 

nik stanie si  ponownie niewyp acalny. Wszczyna si  wówczas ponowne 

post powanie upad ciowe (§ 208 ust. 1 KO). Nie wywiera to jednak adnego 

wp ywu na bieg post powania odd eniowego70. Co wi cej, masa maj tkowa 

                                            

67 Zob. równie  w cz ci dotycz cej dopuszczalno ci ponownego odd enia.  
68 H. Fink, Der Privatkonkurs, s. 213. 
69 Funkcj  powiernika pe ni  mo e w oparciu o § 202 ust. 3 KO w szczególno ci uprzywilejowana 
instytucja doradcza dla d ników.  
70 Regierungsvorlage zu § 208 KO, w: Vorblatt und Erläuterungen zur Regierungsvorlage, s. 441. 
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powsta a w ramach post powania odd eniowego, któr  zarz dza powiernik, jest 

wy czona z nowo wszcz tego post powania upad ciowego. 

4.3. Obowi zki d nika 

Regulacj  o centralnym znaczeniu w post powaniu odd eniowym jest norma § 210 

ust. 1 KO, który zawiera wyliczenie na onych na d nika obowi zków, które w 

ci gu 7-letniego okresu odd enia winien on wype nia . Nale  do nich: 

a) wykonywanie odpowiedniej dzia alno ci zarobkowej b  dokonywanie prób 

podj cia takowej. Wymóg ten nale y interpretowa  rygorystycznie. D nik 

winien tak e podj  prac  w innym zawodzie, czy te  o charakterze 

tymczasowym71. 

b) wydawanie powiernikowi maj tku otrzymanego w drodze dziedziczenia lub w 

drodze nieodp atnych przysporze ; 

c) informowanie s du o zmianie miejsca pobytu; 

d) niezatajanie nabytego maj tku; 

e) informowanie s du oraz powiernika na ich danie, o swojej dzia alno ci 

zarobkowej; 

f) dokonywanie sp at nale nych wierzycielom jedynie do r k powiernika; 

g) nieprzyznawanie adnemu z wierzycieli szczególnych korzy ci; 

h) niezaci ganie nowych zobowi za , które przy nadej ciu ich wymagalno ci nie 

mog  by  spe nione. 

Taka tre  powy szych norm ma na celu wykorzystanie owoców pracy d nika w 

celu zaspokojenia wierzycieli, zgodnie z ide , e zaanga owanie w prac  stanowi 

jego jedyny kapita 72.  

                                            

71 H. Fink, Insolvenzrecht, s. 60.  
72 F. Wenzel, Die Restschuldbefreiung in der deutschen und österreichischen Insolvenzrechtsreform, 
KTS 1993, s. 193. 
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W czasie biegu okresu odd enia jedynie wierzyciele uprawnieni s  do 

wnioskowania do s du o umorzenie post powania odd eniowego. Uprawnia ich do 

tego: 

a) prawomocne skazanie d nika z powodu pope nienia przest pstwa na 

szkod  wierzycieli lub naruszenie przez d nika zakazu zaci gania nowych 

zobowi za , których nie jest w stanie sp aci  przy nadej ciu ich wymagalno ci 

(§ 211 ust. 1 nr 1 KO); 

b) niewype nienie przez d nika w sposób zawiniony pozosta ych jego 

powinno ci, przez co utrudni  zaspokojenie wierzycieli (§ 211 ust. 1 nr 2 KO). 

Nast puj ce wówczas umorzenie post powania czyni nieskutecznym dokonany 

przez d nika przelew podlegaj cej zaj ciu cz ci poborów oraz skutkuje 

odwo aniem powiernika (§ 211 ust. 5 KO). Ponadto, je li maj tek d nika zosta  

zachowany w stopniu umo liwiaj cym zaspokojenie jakiejkolwiek cz ci roszcze  

wierzycieli, post powanie upad ciowe jest wznawiane (§ 212 KO).  

rodkiem o charakterze ex post motywuj cym d nika do rzetelnego wype niania 

jego powinno ci, jest sankcja odwo ania zwolnienia z d ugów, w przypadku 

ujawnienia si  okoliczno ci, i  d nik umy lnie nie dope ni  jednej ze swych 

powinno ci, utrudniaj c przez to zaspokojenie wierzycieli (§ 216 ust. 1 KO)73. 

4.4. Uko czenie post powania odd eniowego 

Post powanie odd eniowe zostaje uko czone, je li: 

a) po up ywie 3 lat od dokonania przez d nika przelewu ulegaj cej zaj ciu 

cz ci jego dochodów, wierzyciele w czasie trwania post powa  

upad ciowego i odd eniowego zostali zaspokojeni przynajmniej co do 50% 

swoich wierzytelno ci (§ 213 ust. 1 nr 1 KO); 

b) po up ywie 7 lat od dokonania przez d nika przelewu ulegaj cej zaj ciu 

cz ci jego dochodów, wierzyciele w czasie trwania post powa  

                                            

73 A. Burgstaller, Sanierung, s. 495. 
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upad ciowego i odd eniowego zostali zaspokojeni przynajmniej co do 10% 

ich wierzytelno ci (§ 213 ust. 1 nr 2 KO)74.  

Obok wydania postanowienia o uko czeniu post powania odd eniowego, s d 

orzeka o zwolnieniu d nika z niesp aconych przez niego w post powaniu d ugów (§ 

213 ust. 1 KO).  

Zwolnienie to nie obejmuje zobowi za  d nika wynikaj cych z umy lnie 

pope nionych czynów niedozwolonych i przest pstw oraz zobowi za , które nie 

zosta y uwzgl dnione w post powaniu jedynie z winy d nika (§ 215 KO). Podkre la 

si , e kr g wy czonych spod zwolnienia zobowi za  winien by  mo liwie w ski, 

aby u atwi  d nikowi osi gni cie na nowo równowagi ekonomicznej. Z drugiej 

jednak strony wy czenie wy ej wymienionych wierzytelno ci jest uzasadnione75. 

Zwolnienie z d ugów jest skuteczne wzgl dem wszystkich wierzycieli nawet, je li nie 

zg osili oni swoich wierzytelno ci (§ 214 ust. 1 KO). Zwolnienie rozci ga si  równie  

na odsetki od wierzytelno ci i roszczenia wierzycieli o zwrot kosztów post powania76. 

Nienaruszona zostaje za to odpowiedzialno  por czycieli oraz wspó ników77 

wzgl dem wierzycieli upad ego. Co istotne, d nik jest zwolniony równie  od 

roszcze  regresowych przys uguj cych por czycielom i wspó nikom (§ 214 ust. 2 

KO)78. Zwolnienia z d ugów w trakcie post powania nie nale y uto samia  ze 

zwolnieniem z d ugu o charakterze materialnoprawnym79. Wynika st d to, e je li 

jaka  wierzytelno  zostanie przez d nika spe niona, nie mo e on wówczas da  

zwrotu wiadczenia (§ 214 ust. 3 KO). 

                                            

74 H. U. Heyer, Der „Null-Plan“ im Verbraucherinsolvenzverfahren, Juristische Rundschau (JR), 

1996, s. 314. F. Wenzel, Die Restschuldbefreiung, s. 194, rozwa a dopuszczenie mo liwo ci 
skrócenia siedmioletniego okresu, je li d nik wcze niej w znacznym stopniu spe ni  wymogi 
dotycz ce wysoko ci sp at. 
75 Regierungsvorlage zu § 215, w: Vorblatt und Erläuterungen zur Regierungsvorlage s. 455. 
76 R. Holzhammer, Österreichisches, s. 214. 
77 Odmiennie ni  w prawie polskim, w austriackim kodeksie cywilnym (§ 1346 i n.) por czyciel 
odpowiada subsydiarnie, nie jest wi c d nikiem solidarnym. Por. F. Gschnitzer, Österreichisches 
Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 2. wyd. opracow. przez Ch. Faistenbergera, H. Barta, B. Ecchera, Wien 
1986, s. 265. 
78 R. Hozhammer, Österreichisches, s. 212. 
79 R. Holzhammer, Österreichisches, s. 212. 
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W przypadku, je li po up ywie siedmioletniego okresu wierzyciele nie zostali 

zaspokojeni co do wymienionych wy ej 10% warto ci ich wierzytelno ci, decyzje o 

uko czeniu post powania odd eniowego podejmuje s d na wniosek d nika i w 

oparciu o zasady s uszno ci (§ 213 ust. 2 KO). Okoliczno ciami przemawiaj cymi za 

odd eniem konsumenta s  przyk adowo - osi gni cie niewiele ni szej kwoty ni  

owe 10%, czy fakt, e wymagana kwota nie zosta a osi gni ta z uwagi na wysokie 

koszty post powania odd eniowego (§ 213 ust. 2 zd. 2 KO). 

Mo liwe jest jeszcze, e s d postanowi o uko czeniu post powania, odraczaj c 

decyzj  o zwolnieniu z d ugów na okres 3 lat, wraz z na eniem na d nika 

okre lonych obowi zków s cych zwi kszeniu widoków na cho by minimalne 

zaspokojenie wierzycieli (§ 213 ust. 3 KO).  

5. Problem kosztów post powania upad ciowego i odd eniowego 

5.1. Post powanie upad ciowe 

Na gruncie regulacji austriackiej d nik w post powaniu upad ciowym jest 

zobowi zany pokry  nie tylko koszty wszcz cia post powania, lecz równie  koszty 

zarz dcy masy upad ci (w przypadku jego ustanowienia), koszty (op aty) s dowe 

oraz koszty dokonania inwentarza maj tku d nika. W praktyce podkre la si , e 

koszty post powania upad ciowego w braku ustanowienia zarz dcy masy 

upad ci s  stosunkowo niskie i nie powinny stanowi  przeszkody dla d ników80. 

Koszty post powania s  wy sze w wypadku ustanowienia zarz dcy masy upad ci. 

Wysoko  wynagrodzenia zarz dcy masy uregulowana jest ustawowo i wynosi nie 

mniej ni  750 euro, nie uwzgl dniaj c nale nego podatku obrotowego (§ 191 KO).  

                                            

80 W 2003 r. uwa ano kwoty mi dzy 50 a 100 euro za wystarczaj ce, por. H. Fink, Der Privatkonkurs, 
s. 204 i tam podan  literatur .  
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5.2. Post powanie odd eniowe 

Wymogiem wszcz cia post powania odd eniowego jest stwierdzenie przez s d, e 

koszty post powania odd eniowego zostan  prawdopodobnie pokryte ze rodków 

przekazywanych przez d nika powiernikowi (§ 202 ust. 1 KO). W przeciwnym 

wypadku s d obowi zany jest z urz du odrzuci  wniosek d nika. 

Dokonuj c oceny zakresu, w jakim koszty post powania zostan  pokryte, s d winien 

uwzgl dni  wszelkie rodki, jakie mog  zosta  przekazane powiernikowi. 

Dopuszczalne jest równie  przej cie przez osob  trzeci  odpowiedzialno ci za 

zap at  kosztów post powania81. Wed ug przewa aj cego stanowiska wystarczaj ce 

jest zagwarantowanie minimalnego wynagrodzenia powiernika (wynosz cego 10 

euro miesi cznie bez uwzgl dnienia podatku obrotowego, por. § 204 ust. 1 KO)82. 

Prognoza dotycz ca pokrycia kosztów dokonywana jest tylko jeden raz, w chwili 

rozstrzygania przez s d w przedmiocie wszcz cia post powania. W trakcie biegu 

post powania odd eniowego dalszego badania mo liwo ci pokrycia kosztów si  

nie dokonuje.  

Wynagrodzenie powiernika okre lone jest ustawowo i zale y od wysoko ci 

przekazanych mu przez d nika przedmiotów maj tkowych podlegaj cych 

wydaniu83. Powiernik jest uprawniony do pobrania w asnego wynagrodzenia z 

przekazanych mu przez d nika warto ci maj tkowych (por. § 204 ust. 1 KO).  

6. Dopuszczalno  ponownego og oszenia tzw. upad ci konsumenckiej 

Na gruncie regulacji austriackiej przewidziano, e niedopuszczalne jest zwolnienie z 

ugów, je eli wniosek o og oszenie upad ci zosta  z ony w okresie krótszym ni  

20 lat po wszcz ciu (poprzedniego) post powania odd eniowego (§ 201 ust. 1 pkt 

                                            

81 H. Fink, Der Privatkonkurs, s. 213.  
82 H. Fink, Der Privatkonkurs, s. 213. 
83 Dla przyk adu: od pierwszych 44 000 euro wynagrodzenie wynosi 6%, od nadwy ki tej kwoty 
si gaj cej do 100 000 euro 4%, zob. § 204 ust. 1 KO.  
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6 KO). Z uwagi na to, e post powania odd eniowe trwa co do zasady 7 lub 10 lat, 

okres mi dzy dopuszczalnymi zwolnieniami z d ugów wynosi  b dzie w praktyce co 

najmniej 27 lat, cz sto za  3084. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

84 Przepisy o upad ci konsumenckiej w Austrii obowi zuj  dotychczas zbyt krótko (od 1995 r.), aby 
mog y mie  miejsce wypadki ponownego odd enia.  
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IV. Post powanie upad ciowe i odd eniowe dla konsumentów 

Niemczech 

1. Wprowadzenie 

W Niemczech post powanie upad ciowe dla konsumentów uregulowane jest w 

Ordynacji o niewyp acalno ci (Insolvenzordnung, w skrócie InsO) z dnia 5 

pa dziernika 1994 r.85, która wprowadzi a do prawa niemieckiego wcze niej nieznan  

tam instytucj  tzw. upad ci konsumenckiej. W przeciwie stwie do obszernej 

regulacji austriackiej, post powanie niemieckie uregulowane zosta o bardziej 

syntetycznie (§§ 304-314 InsO). Pomocnicze zastosowanie w stosunku do 

post powania konsumenckiego znajduj  ponadto przepisy ogólne o post powaniu 

upad ciowym (§ 304 InsO). W odr bnej cz ci Insolvenzordnung (§§ 286-303 

InsO) uregulowane zosta o post powanie poprzedzaj ce zwolnienie z d ugów 

(Restschuldbefreiung), które mo e znale  zastosowanie po uko czeniu 

post powania upad ciowego.  

Ju  sama nazwa omawianego post powania (w przeciwie stwie do austriackiego) 

czyni wiadomym, e przeznaczone ono jest dla konsumentów, dla których to 

post powanie jest obligatoryjne, co oznacza, e nie mog  si  podda  post powaniu 

dla przedsi biorców. Ustawa zawiera legaln  definicj  terminu konsumenta, 

okre laj c go jako osob  fizyczn , która nie prowadzi adnej b  tylko ograniczon  

samodzieln  dzia alno  gospodarcz  (§ 304 ust. 1 InsO). Terminem konsumenta 

obejmuje si  równie  pracowników wszelkiego rodzaju, bezrobotnych, wolne zawody 

oraz drobnych przedsi biorców. Brzmienie wy ej cytowanej normy wyra nie wy cza 

zastosowanie tego post powania wobec osób prawnych i spó ek osobowych86. Dla 

                                            

85 Pierwotny tekst ustawy opublikowano w Bundesgesetzblatt (BGBl.), cz  I, s. 2866 i n., ostatnio 
zmieniony ustaw  z dnia 29.7.2009. 
86 R. Bork, Einführung in das neue Insolvenzrecht, 2. wyd., Tübingen 1998, s. 189. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 35 

odgraniczenia konsumentów od przedsi biorców mog  by  równie  stosowane 

kryteria podatkowe87.  

2. Wszcz cie post powania upad ciowego 

2.1. Niewyp acalno  jako podstawa og oszenia upad ci 

Podobnie jak w regulacji austriackiej, na gruncie prawa niemieckiego nie 

przewidziano szczególnej podstawy og oszenia upad ci dla konsumentów. 

Zastosowanie znajduj  ogólne przepisy prawa upad ciowego, zgodnie z którymi 

podstaw  og oszenia upad ci jest niewyp acalno  d nika (§ 17 InsO). W wietle 

orzecznictwa s dów niemieckich d nik jest co do zasady tylko wtedy wyp acalny, 

je eli jest w stanie sp aci  90% swoich wymagalnych wierzytelno ci w okresie trzech 

tygodni88. W pi miennictwie reprezentowany jest tak e pogl d o konieczno ci 

zdefiniowania szczególnego poj cia niewyp acalno ci specyficznie dla potrzeb 

post powania konsumenckiego89. Niewyp acalno  jako podstaw  og oszenia 

upad ci konsumenckiej nale y przyj  wówczas, kiedy zad enie wyst puje w 

takim stopniu, e d nik pomimo gotowo ci wierzycieli do ca kowitego b  

cz ciowego odroczenia sp aty d ugów, nie jest w stanie pokry  okresowych rat 

sp aty z bie cych dochodów oraz nie dysponuje maj tkiem, przez likwidacj  którego 

móg by sp aci  tak  cz  d ugów, e sp acenie pozosta ych by oby mo liwe w 

odpowiednim okresie czasu, mimo korzystania z dalszych odrocze  terminów 

atno ci90. 

                                            

87 Por. H. Hess, M. Obermüller, Insolvenzplan. Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz, 3. 
wyd., Heidelberg 2003, s. 174. 
88 Por. A. Schmidt, Privatinsolvenz, München 2009, s. 40.  
89 H. Hess, M. Obermüller, Insolvenzplan, s. 224. 
90 Tak H. Hess, M. Obermüller, Insolvenzplan, s. 224. 
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W praktyce nie pojawiaj  si  jednak adne trudno ci w tym zakresie, poniewa  

nicy wyst puj cy z wnioskami o og oszenie upad ci konsumenckiej s  niemal 

zawsze niewyp acalni91. 

2.2. Kwestia zawinienia w asnej niewyp acalno ci 

Na gruncie prawa niemieckiego problem wy czenia okre lonych kategorii d ników 

spod dost pu do odd enia uregulowano w sposób zbli ony do prawa austriackiego. 

Ustawa niemiecka enumeratywnie wylicza wypadki odmowy przyznania zwolnienia z 

ugów (§ 290 ust. 1 InsO)92. W kontek cie problemu zawinienia przez d nika 

asnej niewyp acalno ci lub jego nieuczciwo ci w okresie poprzedzaj cym z enie 

wniosku o og oszenie upad ci, warto wspomnie  o nast puj cych podstawach 

odmowy odd enia w prawie niemieckim. Po pierwsze, dzieje si  tak w razie 

zawinionego pokrzywdzenia wierzycieli przez d nika w drodze zaci gania 

nadmiernych zobowi za  lub marnotrawienia maj tku lub opó niania og oszenia 

upad ci przy braku widoków na popraw  sytuacji materialnej, w okresie ostatniego 

roku przed z eniem wniosku o og oszenie upad ci lub po z eniu tego wniosku 

(§ 290 ust. 1 nr 4 InSO). Po drugie, udzielenie zwolnienia z d ugów jest wykluczone, 

w razie przed enia przez d nika w formie pisemnej, w okresie ostatnich 3 lat 

przed z eniem wniosku o og oszenie upad ci, w sposób zawiniony, 

nieprawdziwych lub niepe nych informacji dotycz cych jego stosunków 

gospodarczych, w celu uzyskania kredytu, wiadcze  publicznych lub w celu 

unikni cia wiadcze  publicznych (§ 290 ust. 1 nr 2 InSO).  

Powy szy sposób regulacji wyj tków od dost pu do ustawowego odd enia 

oznacza, e regulacja niemiecka - podobnie jak ustawa austriacka czy ameryka ska 

- nie wyklucza spod dost pu do odd enia konsumentów, którzy popadli w stan 

niewyp acalno ci wskutek w asnej niegospodarno ci czy lekkomy lno ci.  

                                            

91 A. Schmidt, Privatinsolvenz, s. 40, zwraca uwag , e w wieloletniej praktyce s dziego 
upad ciowego nie zetkn  si  z wnioskiem konsumenta o og oszenie upad ci, w wypadku którego 
przes anka niewyp acalno ci faktycznie nie zachodzi a.  
92 Pe ne przedstawienie podstaw odmowy udzielenia odd enia na gruncie ustawy niemieckiej por. 
pkt 5. 
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3. dowe post powanie pojednawcze 

Pierwszy etap urz dowego post powania, s dowe post powanie pojednawcze, 

stwarza d nikowi mo liwo  osi gni cia porozumienia z wierzycielami. Jego 

pozycja jest o tyle mocniejsza, e w tym stadium do zaakceptowania jego propozycji 

sp aty d ugów nie jest wymagana zgoda wszystkich wierzycieli, lecz odpowiedniej 

wi kszo ci (§ 309 ust. 1 InsO). 

Do wszcz cia post powania wymagany jest wniosek d nika93. W post powaniu 

konsumenckim winien on zawiera  obok wymaganego równie  od przedsi biorców 

udokumentowanego twierdzenia o zaistnia ej b  gro cej niewyp acalno ci, tak e: 

a) po wiadczenie o podj tej w ci gu ostatnich 6 miesi cy próbie ugody 

pozas dowej z wierzycielami pochodz ce od odpowiedniej osoby lub 

instytucji. Ustawa chroni d nika przed naciskami wierzycieli przewiduj c, e 

uznaje si , e próba ugody nie przynios a rezultatu, je eli co najmniej jeden 

wierzyciel prowadzi post powanie egzekucyjne przeciw d nikowi, po tym jak 

podj to negocjacje w przedmiocie ugody (§ 305 a InsO); 

b) wniosek o udzielenie d nikowi zwolnienia z pozosta ych d ugów b  

wiadczenie, i  nie wnioskuje o przyznanie mu tego zwolnienia; 

c) spis posiadanego maj tku, list  wierzycieli oraz list  obci aj cych go d ugów. 

Do tych wykazów nale y do czy  o wiadczenie o prawdziwo ci zawartych w 

nich danych; 

d) plan odd enia.  

Ustawa milczy co do koniecznej tre ci planu odd enia. W literaturze uwa a si , e 

mog  w nim by  zawarte wszelkie postanowienia, które uwzgl dniaj c zarówno 

interesy wierzycieli, jak i stosunki maj tkowe-rodzinne d nika mog  doprowadzi  

do adekwatnego odd enia konsumenta. Strony posiadaj  swobod  w kszta towaniu 

tre ci planu. Mo liwe jest zawarcie w nim propozycji odroczenia p atno ci, zwolnienia 

                                            

93 R. Bork, Einführung, s. 190. 
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z d ugu, sp aty ratalnej, ustanowienia zabezpieczenia przez osob  trzeci , czy 

postanowie  na wypadek przysz ego braku zatrudnienia d nika94.  

Je eli s d uzna, e wniosek d nika spe nia wszystkie wymogi normy § 305 ust. 2 

InsO, mo liwe jest wszcz cie s dowego post powania pojednawczego. 

Post powanie to zosta o ukszta towane w taki sposób, e osi gniecie ugody w nie 

w tym stadium jest dla wierzycieli i d nika rozwi zaniem najkorzystniejszym, 

bowiem w przeciwnym razie d nik musi liczy  si  z na eniem na niego licznych 

powinno ci w post powaniu odd eniowym, a zgoda wierzycieli na przedstawiony 

przez d nika plan w post powaniu upad ciowym mo e by  zast piona 

orzeczeniem s du95. 

Decyzja o przyj ciu planu podejmowana jest przez wierzycieli w post powaniu 

pisemnym. Do przyj cia planu wymagana jest zgoda wszystkich wierzycieli (§ 308 

ust. 1 InsO). Nale y uwa , e wierzyciel wyrazi  zgod  na plan, je li milczy b  

swój sprzeciw wyrazi nie wcze niej ni  po up ywie miesi cznego terminu (§ 307 ust. 

2 InsO). Je li brak jest zgody wszystkich wierzycieli, s d musi rozwa , czy s dowe 

post powanie pojednawcze winno zosta  zako czone, czy te  nale y da  d nikowi 

jeszcze jedn  szans , zw aszcza, je li analiza motywów odmowy wierzycieli nie 

pozwala uwa  tych motywów za uzasadnione gospodarczo. Je li wi cej ni  

po owa wierzycieli odrzuci plan b , gdy sprzeciwiaj cy si  wierzyciele reprezentuj  

wi cej ni  po ow  wierzytelno ci, plan definitywnie nie dochodzi do skutku (§ 309 ust. 

1 InsO). Wówczas post powanie toczy si  dalej jako uproszczone post powanie 

upad ciowe (§ 311 i n. InsO). 

Ustawa przewiduje równie  sytuacj , w której zgod  na plan wyrazi wi cej ni  

po owa wierzycieli, a reprezentuj  oni wi cej ni  po ow  wierzytelno ci. W takim 

przypadku s d uprawniony jest na wniosek d nika b  wierzycieli do zast pienia 

zgody sprzeciwiaj cych si  wierzycieli, pod warunkiem, e wierzyciel, którego zgoda 

ma by  zast piona przez s d:  

                                            

94 R. Bork, Einführung, s. 190. 
95 L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, 3. wyd., Köln 2007, s. 827. 
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a) w porównaniu z pozosta ymi wierzycielami nie znajdowa  si  w gorszym 

po eniu (§ 309 ust. 1 nr 1 InsO); 

b) poprzez zastosowanie planu odd enia, nie znajdzie si  w gorszym 

po eniu, ni  gdyby d nik zosta  zwolniony z d ugów (§ 309 ust. 1 nr 2 

InsO).  

Je li plan zostaje przyj ty, s d stwierdza to postanowieniem (§ 309 ust. 1 InsO). 

Formalnoprawnie przyj cie planu powoduje, e wnioski o otwarcie post powania 

upad ciowego i o przyznanie zwolnienia z pozosta ych d ugów, których z enie 

wcze niej by o konieczne dla przeprowadzenia s dowego post powania ugodowego 

(p. wy ej), uwa ane s  za wycofane (§ 308 ust. 2 InsO). Ponadto wierzycielom nie 

przys uguje roszczenie w stosunku do d nika o zwrot kosztów, które powsta y w 

zwi zku z s dowym post powaniem ugodowym (§ 310 InsO). Materialnoprawnie 

przyj ty plan ma skutki ugody (§ 308 ust. 1 InsO). Wed ug jego tre ci kszta tuj  si  

od tej chwili roszczenia wierzycieli96. Wierzytelno ci, na rezygnacj  z których 

wierzyciele si  zgodzili, wygasaj  ostatecznie.  

4. Uproszczone post powanie upad ciowe 

W przypadku niepowodzenia s dowego post powania ugodowego, post powanie 

upad ciowe zostaje podj te z urz du (§ 311 InsO), w oparciu o wniosek, który 

nik musia  z  wraz z planem odd enia. 

4.1. Skutki og oszenia upad ci dla d nika (mieszkanie d nika) 

4.1.1. Masa upad ci 

Wraz z otwarciem post powania upad ciowego, d nik traci prawo zarz du 

maj tkiem nale cym do masy upad ciowej (§ 80 ust. 1 InsO). Prawo to 

                                            

96 H. Hess, M. Obermüller, Insolvenzplan, s. 234. 
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przys uguje od tej chwili powiernikowi. Czynno ci prawne d nika po otwarciu 

post powania s  nieskuteczne (§§ 88, 91 InsO). Ju  pierwsze zgromadzenie 

wierzycieli jest z regu y jednocze nie terminem kontroli97. Wierzyciele rozstrzygaj  o 

zaskar eniu czynno ci w post powaniu i spieni eniu zabezpiecze . Mo liwe jest 

nawet przeprowadzenie zgromadzenia wierzycieli w formie pisemnej, zw aszcza, 

kiedy nie wyst puj  okoliczno ci zmuszaj ce zgromadzenie do wykonywania jego 

zada 98. 

4.1.2. Problem mieszkania d nika 

Nieruchomo  (lokal mieszkalny) zamieszkiwana przez d nika i stanowi ca jego 

asno  wchodzi w sk ad masy upad ci. Powiernik uprawniony jest, co do zasady, 

domaga  si  wydania nieruchomo ci i roszczenie to wyegzekwowa  (§ 148 ust. 2 

InsO). Je eli nieruchomo  obci ona jest ograniczonymi prawami rzeczowymi 

(hipoteka, d ug na nieruchomo ci), prawo do sprzeda y nieruchomo ci przys uguje w 

pierwszej kolejno ci - w wyznaczonym przez s d upad ciowy terminie - 

wierzycielom z tytu u takich praw. Dopiero w wypadku bezowocnego up yni cia 

terminu wyznaczonego przez s d, prawo do spieni enia nieruchomo ci przechodzi 

na powiernika (por. §§ 313 ust. 3 w zw. z 173 ust. 2 InsO)99. 

W wypadku je eli upad y d nik jest najemc  lokalu, w którym zamieszkuje, 

stosunek najmu podlega szczególnej ochronie. Zarz dca masy nie jest uprawniony 

do wypowiedzenia d nikowi stosunku najmu. Przys uguje mu natomiast prawo 

enia o wiadczenia wobec wynajmuj cego, e roszczenia z tytu u najmu, które 

uzyskuj  wymagalno  po up ywie trzech miesi cy, nie mog  by  dochodzone w 

ramach post powania upad ciowego (§ 109 ust. 1 InsO). Po up ywie 

trzymiesi cznego okresu stosunek najmu ulega wy czeniu z masy upad ci. 

Wynajmuj cy mo e dochodzi  rosze  z tytu u czynszu jedynie wobec d nika, 

                                            

97 H. Hess, M. Obermüller, Insolvenzplan, s. 234. 
98 H. Hess, M. Obermüller, Die Rechtsstellung der Verfahrensbeteiligten nach der InsO, Heidelberg 
1996, nb. 1147. 
99 A. Schmidt, Privatinsolvenz, s. 220.  
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natomiast nie wobec masy100. Ponadto, po z eniu przez d nika wniosku o 

og oszenie upad ci wynajmuj cemu nie przys uguje prawo wypowiedzenia 

nikowi stosunku najmu z powodu pogorszenia si  stosunków maj tkowych 

nika (§ 112 InsO). Innych rodków ochrony d nika - najemcy ustawa niemiecka 

nie zna. Je eli zalega on z zap at  czynszu podczas post powania upad ciowego 

lub okresu odd enia, wynajmuj cy mo e dokona  wypowiedzenia stosunku najmu 

wed ug ogólnych zasad niemieckiego kodeksu cywilnego101. 

5. Zaspokojenie wierzycieli w uproszczonym post powaniu upad ciowym 

Samo post powanie upad ciowe ma charakter znacznie uproszczony w celu 

minimalnego obci enia s dów102. W porównaniu z post powaniem zwyczajnym 

charakteryzuje si  ono nast puj cymi odmienno ciami: 

a)  ma miejsce obligatoryjna koncentracja terminów w post powaniu (§ 312 ust. 

1 InsO); 

b)  w post powaniu nie bierze udzia u syndyk. Jego uprawnienia przechodz  na 

wierzycieli b  powiernika, który zasadniczo zast puje syndyka (§ 313 ust. 1 

InsO)103. Jego g ównym zadaniem jest likwidacja masy upad ciowej (§ 159 

InsO)104, przy czym jego uprawnienia nie obejmuj  spieni ania zabezpiecze  

ani zaskar ania czynno ci w post powaniu upad ciowym; 

c) do zaskar enia czynno ci w post powaniu upad ciowym uprawniony jest 

ka dy z wierzycieli (§ 313 ust. 2 InsO)105; 

                                            

100 A. Schmidt, Privatinsolvenz, s. 218.  
101 A. Schmidt, Privatinsolvenz, s. 219. 
102 R. Bork, Einführung, s. 225. 
103 Por. A. Schmidt, Der vorläufige Treuhänder im Verbraucherinsolvenzverfahren - „kleiner Bruder“ 
des vorläufigen Insolvenzverwalters, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis (ZIP) 1999, s. 
915. 
104 H. Kothe w: Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung (FK InsO), Neuwid, 2. wyd, 2003 § 313, 
nb. 21. 
105 G. Wagner, Die Anfechtung im Verbraucherinsolvenzverfahren, ZIP 1999, s. 689. 
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d) prawo do spieni enia przedmiotów z masy upad ciowej, które obci one 

 zastawem i innymi prawami do uprzywilejowanej sp aty wierzytelno ci 

posiadaj  tylko wierzyciele. Nie przys uguje ono powiernikowi106. 

W dalszej cz ci post powania, zgodnie z jego celem likwidacyjnym, nast puje 

likwidacja maj tku w celu równego zaspokojenia wszystkich wierzycieli107, czego 

konsekwencj  jest podzia  zysku osi gni tego z likwidacji masy mi dzy wierzycieli 

wed ug ustawowej kolejno ci (§ 187 InsO).  

6. Post powanie odd eniowe 

6.1. Natura post powania odd eniowego 

Istota niemieckiego post powania odd eniowego polega na tym, e po uchyleniu 

post powania upad ciowego rozpoczyna si  dla d nika trwaj cy 6 lat okres 

odd enia. W tym okresie d nik winien spe nia  okre lone obowi zki, które 

cz ciowo maj  charakter dyscyplinuj cy, a cz ciowo spo ytkowane s  w celu 

zaspokojenia wierzycieli, co w efekcie pozwoli na przyznanie d nikowi zwolnienia z 

pozosta ych d ugów. W przeciwie stwie do regulacji austriackiej nie wymaga si  od 

nika w ramach tego post powania sp aty okre lonej, minimalnej kwoty na rzecz 

wierzycieli. Nie jest równie  wymagana sp ata jakiejkolwiek kwoty na rzecz wierzycieli 

w uprzednio przeprowadzonym post powaniu upad ciowym. Wynika to ju  z tego, 

e zwolnienie z pozosta ych d ugów jest równie  dopuszczalne, gdy post powanie 

upad ciowe zosta o umorzone z powodu ubóstwa masy upad ciowej (§ 289 ust. 

3 InsO.)108. Jak wida , s  ma ono przede wszystkim d nikowi109.  

                                            

106 H. Kothe w: FK InsO, § 312, nb. 20. 
107 H. Kothe w: FK InsO, § 312, nb. 73. 
108 L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, s. 740. 
109 M. Ahrens w: FK InsO, § 286, nb. 6. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 43 

6.2. Przes anki wszcz cia post powania odd eniowego 

Konieczn  przes ank  wszcz cia post powania o zwolnienie z pozosta ych d ugów 

jest uprzednie wszcz cie post powania upad ciowego110. Kolejnym warunkiem 

wszcz cia post powania o zwolnienie z pozosta ych d ugów jest dokonanie przez 

nika przelewu ulegaj cej zaj ciu cz ci jego dochodów (wynagrodzenia za 

prac ) na okres 6 lat na ustanawianego s downie powiernika (§ 287 ust. 2 InsO). 

ównym zadaniem powiernika jest rozdzielanie corocznie dochodów d nika 

mi dzy wierzycieli. Jest to jedyny sposób zaspokajania ich roszcze  w tym 

post powaniu, jako e wierzyciele w tym post powaniu pozbawieni s  prawa do 

przeprowadzania egzekucji w maj tku d nika (§ 294 ust. 1 InsO). Powiernikiem 

mo e by  osoba, która spe nia a t  rol  w post powaniu upad ciowym. Wierzyciele 

i d nik s  wszelako uprawnieni do proponowania dowolnie wybranych osób 

fizycznych. Przyj cie takich propozycji zaleca si  szczególnie, gdy dana osoba 

sk onna jest wykonywa  t  funkcj  nieodp atnie111.  

Do wszcz cia post powania konieczny jest nadto wniosek d nika (§ 287 ust. 1 zd. 

1 InsO). Mo e on by  z ony równocze nie z wnioskiem o wszcz cie post powania 

upad ciowego (§ 287 ust. 1 zd. 2 InsO). 

Na wniosek wierzycieli s d odmawia przyznania d nikowi zwolnienia z d ugów w 

nast puj cych, enumeratywnie wyliczonych w ustawie (§ 290 ust. 1 InsO), 

wypadkach: 

a) w razie prawomocnego skazania za pope nienie przest pstwa przeciwko 

post powaniu upad ciowemu; 

b) w razie przed enia przez d nika w formie pisemnej, w okresie ostatnich 3 

lat przed z eniem wniosku o og oszenie upad ci, w sposób zawiniony, 

nieprawdziwych lub niepe nych informacji dotycz cych jego stosunków 

gospodarczych, w celu uzyskania kredytu, wiadcze  publicznych lub w celu 

unikni cia wiadcze  publicznych; 

                                            

110 L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, s. 740. 
111 Rechtsausschussbericht zum Regierungsentwurf der Insolvenzordnung (RegE InsO), Bundestag-
Drucksache (BT-Drs.) 12/7302, s. 193. 
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c) je eli w okresie ostatnich 10 lat przed z eniem przez d nika wniosku o 

wszcz cie post powania upad ciowego lub po z eniu takiego wniosku 

nikowi przyznano zwolnienie z d ugów lub odmówiono mu zwolnienia z 

ugów z powodu naruszenia przez niego przepisów ustawy; 

d) w razie zawinionego pokrzywdzenia wierzycieli w drodze zaci gania 

nadmiernych zobowi za  lub marnotrawienia maj tku lub opó nianiu 

og oszenia upad ci przy braku widoków na popraw  sytuacji materialnej, w 

okresie ostatniego roku przed z eniem wniosku o og oszenie upad ci lub 

po z eniu tego wniosku; 

e) w razie zawinionego naruszenia przez d nika obowi zków informowania i 

wspó pracowania z organami post powania upad ciowego; 

f) w razie zawinionego przed enia nieprawdziwych lub niepe nych danych w 

wykazach w asnego maj tku, dochodów, wierzycieli oraz zobowi za , których 

przed enie wymagane jest w post powaniu upad ciowym.  

6.3. Przebieg post powania. Obowi zki d nika 

Po z eniu przez d nika wniosku o wszcz cie post powania, s d wys uchuje 

wierzycieli i powiernika oraz rozstrzyga o przyznaniu zwolnienia z d ugów b  

odmowie jego przyznania, je li zaistnia y okoliczno ci wykluczaj ce przyznanie 

zwolnienia z d ugów (§ 290 ust. 1 InsO). Przeciwko negatywnemu rozstrzygni ciu 

du d nik mo e z  natychmiastowe za alenie (§ 289 ust. 2 zd. 1 InsO). 

Odmowna s du skutkuje uchyleniem uprzednio wszcz tego post powania 

upad ciowego (§ 289 ust. 2 zd. 2 InsO), co powoduje, e wierzyciele mog  bez 

ogranicze  dochodzi  swych praw od d nika (§ 201 InsO). W przypadku 

pozytywnego rozstrzygni cia, s d w drodze postanowienia orzeka, e d nikowi 

przys uguje zwolnienie z pozosta ych d ugów pod warunkiem, e w ci gu okresu 

odd enia spe ni przepisane prawem powinno ci oraz, e nie zajd  okoliczno ci 

wykluczaj ce przyznanie zwolnienia (p. ni ej). Przeciw temu postanowieniu ka dy z 

wierzycieli, który wcze niej sprzeciwi  si  udzieleniu zwolnienia z d ugów, mo e 

wnie  za alenie (§ 289 ust. 2 zd. 1 InsO). Osi gni cie prawomocno ci przez to 

postanowienie powoduje zawieszenie post powania upad ciowego (§ 289 ust. 2 
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zd. 2 InsO). Postanowieniem tym s d ustanawia równie  powiernika (p. wy ej) (§ 

291 ust. 2 InsO).  

Do obowi zków obci aj cych d nika w post powaniu, których spe nienie jest 

warunkiem przyznania mu zwolnienia z pozosta ych d ugów, nale  (§ 295 ust. 1 

InsO): 

a) wykonywanie odpowiedniej dzia alno ci zarobkowej112, b  podejmowanie 

stara  o znalezienie zatrudnienia;  

b) wydawanie powiernikowi po owy warto ci przysporze  uzyskanych mortis 

causa; 

c) niezw oczne zg aszanie ka dej zmiany miejsca zamieszkania b  

zatrudnienia s dowi upad ciowemu oraz powiernikowi; niezatajanie maj tku, 

do którego wydania jest obowi zany; udzielanie s dowi oraz powiernikowi na 

ich danie informacji o wykonywanej dzia alno ci zarobkowej, jak i o 

posiadanym maj tku; 

d) wiadczenie sp at w celu zaspokojenia wierzycieli jedynie do r k powiernika; 

nieprzyznawanie adnemu z wierzycieli szczególnych korzy ci113.  

6.4. Umorzenie oraz uko czenie post powania 

W czasie trwania 6-letniego okresu odd enia mo liwa jest ostateczna odmowa 

przyznania d nikowi zwolnienia z pozosta ych d ugów w nast puj cych 

przypadkach: 

a) je li d nik w sposób zawiniony naruszy  swoje powinno ci, przez co utrudni  

zaspokojenie wierzycieli (§ 296 ust. 1 InsO); 

                                            

112 Kryteria oceny s  tutaj surowe. Za „odpowiedni “ nale y równie  uzna  prac  nie w zawodzie, 
poza miejscem zamieszkania, czy dorywcz . Z drugiej strony uwzgl dni  nale y obowi zki d nika 
wzgl dem cz onków rodziny (np. sytuacja matki samotnie wychowuj cej ma e dzieci). Por. Allgemeine 
Begründung des Regierungsentwurfs der Insolvenzordnung (RegE InsO), Bundestag-Drucksache 
(BT-Drs.) 12/2443 A 3d, s. 192.  
113 Stanowi to wyraz obowi zuj cego równie  w tej cz ci post powania nakazu równego traktowania 
wierzycieli, por. L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, s. 742. 
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b) je li d nik zosta  prawomocnie skazany z powodu pope nienia przest pstwa 

przeciw post powaniu upad ciowemu (§ 297 ust. 1 InsO). W obu tych 

przypadkach wymagany jest wniosek wierzycieli; 

c) je li wynagrodzenie powiernika, którego koszty ponosi sam d nik, nie jest 

zapewnione (§ 298 ust. 1 InsO), chyba e d nikowi przyznano odroczenie 

atno ci kosztów post powania. Tutaj wymagany jest wniosek samego 

powiernika. 

Je li wnioski uprawnionych zostan  uwzgl dnione, nast puje odmowa udzielenia 

zwolnienia z pozosta ych d ugów. Wówczas cesja dochodów d nika na powiernika 

staje si  niewa na ex lege, a prawo wierzycieli do dochodzenia ich wierzytelno ci 

od ywa (§ 299 InsO).  

W wypadku, kiedy post powanie nie zostanie umorzone z wy ej wymienionych 

powodów, ko czy je decyzja s du po up ywie 6-letniego okresu odd enia, w której 

d orzeka o przyznaniu tego zwolnienia d nikowi114. Zwolnienie powoduje, e 

wierzytelno ci, które nie zosta y sp acone w post powaniu upad ciowym oraz w 

okresie odd enia przekszta caj  si  w zobowi zania naturalne. Mog  zosta  

spe nione, ale s  niezaskar alne (§ 301 ust. 3 InsO). Skutki te wyst puj  w 

odniesieniu do wszystkich wierzycieli, równie  tych, którzy swoich wierzytelno ci nie 

zg osili, z wy czeniem jednak wierzycieli, którzy nie uczestniczyli w post powaniu o 

zwolnienie z pozosta ych d ugów115. Spod zwolnienia wy czone s  roszczenia z 

umy lnie pope nionych czynów niedozwolonych i kar pieni nych, a tak e 

zobowi zania z tytu u nieoprocentowanych po yczek przyznanych d nikowi na 

pokrycie kosztów post powania (§ 302 InsO). Nienaruszone pozostaj  równie  

roszczenia wzgl dem wspó ników i por czycieli, którym nie przys uguje prawo 

roszcze  regresowych w stosunku do d nika (§ 301 ust. 2 InsO).  

Odwo anie przez s d przyznanego w wy ej wspomnianym trybie zwolnienia z 

pozosta ych d ugów jest mo liwe w przypadku, kiedy d nik w okresie odd enia 

naruszy  swoje powinno ci i przez to w znacznym stopniu utrudni  zaspokojenie 

wierzycieli (§ 303 InsO).  

                                            

114 L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, s. 743. 
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7. Problem kosztów post powania 

W post powaniu upad ciowym i odd eniowym obowi zuje ogólna zasada, e 

nik winien ponie  koszty post powania (§ 26 InsO). Aby z agodzi  

niedogodno  tej regulacji dla upad ego d nika, regulacja niemiecka przewiduje 

mo liwo  z enia przez niego wniosku o odroczenie p atno ci kosztów 

post powania upad ciowego i odd eniowego a  do chwili udzielenia zwolnienia z 

ugów, je eli d nik nie jest w stanie pokry  tych kosztów z w asnego maj tku. 

Warunkiem przyznania d nikowi odroczenia p atno ci kosztów post powania jest 

jego niekaralno  w zakresie przest pstw przeciwko zaspokojeniu wierzycieli oraz 

niewyst powanie z wnioskiem o przyznanie zwolnienia z d ugów w okresie ostatnich 

dziesi ciu lat (§§ 4a ust. 1, 290 ust. 1 nr 1, 3 InsO). Odroczenie obejmuje koszty 

wynikaj ce z op at s dowych, pomocy prawnej przez adwokata, wynagrodzenia 

zarz dców masy czy cz onków organów wierzycieli. Odroczenie przyznawane jest w 

odniesieniu do poszczególnych stadiów post powania (upad ci i odd enia). 

Odroczenie p atno ci kosztów podlega uchyleniu, je eli d nik przed y 

nieprawdziwe informacje o okoliczno ciach uzasadniaj cych og oszenie upad ci, 

naruszy okre lone obowi zki w okresie odd eniowym, w sposób zawiniony zalega 

ej ni  trzy miesi ce ze sp at  raty kosztów post powania, a tak e je li nast pi 

odwo anie lub odmowa zwolnienia z d ugów (por. § 4c InsO).  

Odroczenie p atno ci kosztów post powania mo e ulec przed eniu na okres po 

udzieleniu d nikowi zwolnienia z d ugów, je eli d nik nie jest w stanie pokry  

kosztów ze swojego maj tku lub dochodu. S d mo e w tym wypadku okre li  

miesi czne raty p atno ci. Ponadto, s d mo e w ka dym czasie zmieni  

postanowienie o odroczeniu kosztów lub o miesi cznych ratach sp aty, je eli stosunki 

osobiste lub maj tkowe d nika uleg y istotnej zmianie. Zmiana na niekorzy  

nika jest wykluczona, je eli od uko czenia post powania up yn y cztery lata (§ 

4b InsO).  

                                                                                                                                        

115 L. Häsemeyer, Insolvenzrecht, s. 743. 
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W praktyce ca kowita wysoko  kosztów post powania upad ciowego i 

odd eniowego dla konsumentów wynosi przeci tnie ok. 1 500 euro116. 

8. Dopuszczalno  ponownego og oszenia upad ci 

Zgodnie z regulacj  niemieck  zwolnienia z d ugów nie przyznaje si  przed up ywem 

okresu 10 lat pomi dzy pierwszym zwolnieniem z d ugów a chwil  z enia przez 

nika (ponownego) wniosku o wszcz cie post powania upad ciowego (§ 290 

ust. 1 pkt 3 InsO). Identyczne skutki jak wcze niejsze zwolnienie z d ugów ma 

odmowa udzielenia takiego zwolnienia z powodu zawinionego naruszenia 

obowi zków w okresie odd enia, przez co nast pi o utrudnienie zaspokojenia 

wierzycieli albo z powodu pope nienia przest pstwa przeciw post powaniu 

upad ciowemu (por. §§ 296, 297 InsO). 

 

 

 

 

 

 

                                            

116 A. Schmidt, Privatinsolvenz, s. 206.  
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V. Post powanie upad ciowe dla konsumentów we Francji 

1. ród a prawa. Ogólna charakterystyka post powania 

1. We Francji post powanie odd eniowe dla konsumentów uregulowane jest 

ustaw  z 31 grudnia 1989 r. (tzw. Loi Neiertz117),  która  wesz a  w  ycie  1  marca  

1990 r.118. Ustawa ta by a poddana istotnym nowelizacjom w 1995, 1998 i 2003 r.119 

Obecnie, postanowienia tej ustawy w czono do kodeksu konsumenckiego (Code de 

la consommation).  

Je li chodzi o jego natur  prawn , post powanie to ma charakter sui generis. Jeden 

z jego wariantów bliski jest s dowemu post powaniu likwidacyjnemu, drugi za  

wykazuje pewne elementy post powania ugodowego120. Celem jego jest 

doprowadzenie do odd enia upad ych osób fizycznych, w szczególno ci 

konsumentów. Pierwszy z trybów odd eniowych na gruncie francuskiej regulacji 

mo na okre li  jako post powanie niewyp acalno ciowe dla konsumentów 

(surrendetement personnel), drugi za  jako post powanie likwidacyjno-odd eniowe 

(retablissement personnel). 

W kontek cie regulacji francuskiej nale y podkre li , e podmiotami w obu trybach 

proceduralnych mog  by  jedynie osoby fizyczne, co obejmuje w szczególno ci 

                                            

117 Lex Neiertz, nazwa pochodzi od nazwiska ówczesnej Sekretarz Stanu do spraw konsumentów w 
rz dzie francuskim. 
118 Loi n. 89-1010 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des 
particuliers et des familles.  
119 Por. S. Ledan, Analyse comparative de la procédure de surendettement des particuliers et celle 
relative à la sauvegarde des entreprises, Contrats Concurrence Consommation (CCC), 2006, nr 6, s. 
7; w literaturze polskiej por. szczegó owe opracowanie K. Michalak, Przes anki wszcz cia 
konsumenckiego post powania niewyp acalno ciowego (surendettement personnel) i post powania 
prowadz cego do uwolnienia z reszty d ugów (retablissement personnel) we Francji, TPP 2008, nr 1, 
s. 33 i n., oraz tej e, Przebieg konsumenckiego post powania niewyp acalno ciowego 
(surendettement personnel) i post powania prowadz cego do uwolnienia z reszty d ugów 
(retablissement personnel) we Francji, TPP 2008, nr 2, s. 49 i n. W niniejszym opracowaniu w 
przewa aj cej mierze stosowa em t umaczenia terminów francuskich zaproponowane przez autork  (z 
nielicznymi wyj tkami).  
120 Z perspektywy porównawczej tak O. Klopp, Restschuldbefreiung und Schuldenderegulierung nach 
französischem und deutschem Recht, Konkurs- Treuhand und Schiedsgerichtswesen (KTS) 1992, s. 
353. 
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osoby, których zobowi zania nie pochodz  z dzia alno ci gospodarczej lub 

zawodowej (art. L. 330-1 Code de la consommation).  

2. Post powanie niewyp acalno ciowe dla konsumentów, stanowi ce podstawowy 

tryb post powania, odbywa si  przed specjalnie do tego powo an  pozas dow  

komisj  (commision de surendettement des particuliers), na szczeblu departamentu 

(art. L. 331-1 Code de consommation). W sk ad komisji wchodz  przedstawiciele (po 

jednym): pa stwa - najcz ciej prefekt (zarazem przewodnicz cy komisji), 

najwy szego urz du finansowego w departamencie (wiceprzewodnicz cy komisji), 

departamentalnego urz du podatkowego, Banku Francji (sekretarz komisji) oraz 

zwi zku banków i organizacji konsumenckiej oraz organizacji kredytowych i 

po yczkowych.  

Post powanie likwidacyjno-odd eniowe posiada, wobec post powania 

niewyp acalno ciowego przed komisja do spraw odd enia, charakter subsydiarny. 

Mo e by  ono wszcz te tylko wtedy, je eli rodki redukcji odd enia dost pne w 

post powaniu niewyp acalno ciowym, s  niewystarczaj ce w sytuacji danego 

nika. Post powanie likwidacyjno-odd eniowe prowadzone jest przez prezesa 

ciwego miejscowo s du okr gowego, któremu przys uguje jednak prawo 

delegowania tego zadania s dziom s dów rejonowych121. 

2. Wszcz cie post powania 

Obydwa tryby post powania wszczynane s  wy cznie na wniosek d nika sk adany 

do sekretariatu komisji do spraw niewyp acalno ci lub sekretariatu przy oddziale 

Banku Francji. W terminie sze ciu miesi cy komisja do spraw niewyp acalno ci 

obowi zana jest zbada  wniosek d nika i zdecydowa  o odpowiednim biegu 

post powania. Zale nie od rozmiaru niewyp acalno ci d nika mo liwe jest 

wszcz cie post powania niewyp acalno ciowego lub z enie wniosku do s dziego 

komisarza o wszcz cie post powania likwidacyjno-odd eniowego (por. art. L. 331-

3 Code de la consommation). W wypadku je eli w ci gu dziewi ciu miesi cy od 

                                            

121 Bli ej na ten temat, ze wzmiank  o ustroju s dów we Francji K. Michalak, Przes anki, s. 44.  
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enia wniosku komisja nie wszcz a post powania niewyp acalno ciowego ani nie 

wyst pi a do s dziego komisarza z wnioskiem o wszcz cie przez niego 

post powania likwidacyjno-odd eniowego, d nik mo e samodzielnie wyst pi  z 

wnioskiem o wszcz cie post powania likwidacyjno-odd eniowego do s dziego 

komisarza (art. 332-5 Code de la consommation). Jest to sytuacja wyj tkowa, 

poniewa  w pozosta ych wypadkach jedynie komisja do spraw niewyp acalno ci jest 

upowa niona do zwrócenia si  do s dziego o wszcz cie post powania likwidacyjno-

odd eniowego.  

2.1. Podstawy wszcz cia post powania odd eniowego 

Istotna ró nica mi dzy dwoma trybami regulacji zad enia na gruncie prawa 

francuskiego polega na ró nych podstawach wszcz ciach tych post powa .  

2.1.1. Niewyp acalno  jako podstawa wszcz cia post powania 

niewyp acalno ciowego dla konsumentów 

Na gruncie prawa francuskiego post powanie niewyp acalno ciowe dla 

konsumentów wszczyna si  w wypadku niewyp acalno ci konsumenta (art. L. 330-1 

zd. 1 Code de la consommation). Zgodnie z wyra  ustawow  definicj , stan 

niewyp acalno ci oznacza niezdolno  sp aty d ugów niepochodz cych z dzia alno ci 

gospodarczej, które sta y si  wymagalne lub wkrótce stan  si  wymagalne, jak 

równie  wykonania zobowi za  z tytu u por czenia lub odpowiedzialno ci solidarnej 

za d ugi przedsi biorcy indywidualnego lub spó ki, o ile d nik nie by  faktycznie lub 

prawnie jej zarz dc  (art. L. 330-1 zd. 1 Code de la consommation). 

Niewyp acalno  ustalana jest w drodze porównania d ugów z aktywami d nika. W 

wypadku je eli suma dochodów d nika i jego maj tek nie wystarczaj  do 

zaspokojenia wierzycieli, mo liwe jest przyj cie niewyp acalno ci.  

Do d ugów podlegaj cych post powaniu niewyp acalno ciowemu nale  zatem 

nast puj ce kategorie: wymagalne d ugi niepochodz ce z dzia alno ci gospodarczej; 

wkrótce wymagalne d ugi niepochodz ce z dzia alno ci gospodarczej; zobowi zania 
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z tytu u por czenia za d ug przedsi biorcy indywidualnego lub spó ki, której d nik 

nie by  jednak zarz dc  (por. art. L. 330-1 zd. 1 Code de la consommation).  

2.1.2. Niemo liwo  sanacji jako podstawa wszcz cia post powania 

odd eniowego 

Przes ank  wszcz cia post powania likwidacyjno-odd eniowego jest natomiast 

brak mo liwo ci sanacji sytuacji d nika, charakteryzuj cy si  oczywist  

niemo liwo ci  zastosowania post powania upad ciowego dla konsumentów (art. 

L. 330-1 zd. 3 Code de consommation). Oznacza to, e niewystarczaj ca jest sama 

niewyp acalno  d nika (wtedy zastosowanie mia oby post powanie 

niewyp acalno ciowe). Rozstrzygaj ca ró nica sytuacji niemo liwo ci sanacji w 

porównaniu z niewyp acalno ci  polega na ci arze d ugów w porównaniu z 

niewystarczaj cymi rodkami do ich sp aty122. Obok kryterium ekonomicznego 

uwzgl dnia si  tak e szeroko rozumian  sytuacj  osobist , rodzinn  i spo eczn  

nika. Brak jest uniwersalnych kryteriów odpowiadaj cych nieograniczonej liczbie 

przypadków, dlatego organy post powania zobowi zane s  do indywidualnej analizy 

sytuacji ka dego d nika.  

2.1.3. Dobra wiara d nika (kwestia zawinienia w asnej niewyp acalno ci) 

Wspólnym wymogiem dla obydwu trybów regulacji zad enia d nika jest to, aby 

nik znajdowa  si  w dobrej wierze (art. L. 331-2, L. 333-2 Code de la 

consommation). Poj cia dobrej wiary nie zdefinowano w przepisach ustawy, lecz 

sformu owano katalog zachowa  d nika wykluczaj cych mo liwo  przyznania mu 

odd enia (por. art. L. 333-2 Code de la consommation). Do zachowa  takich 

nale : 

1) sfa szowanie deklaracji lub przed enie dokumentów zawieraj cych 

nieprawd ; 

                                            

122 Por. G. Raymond, Quatrième étape pour le surendettement: le redressement personnel, CCC 
2003, nr 8-9, s. 10; w literaturze polskiej K. Michalak, Przebieg, s. 53.  
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2) defraudacja lub zatajenie ca ci lub cz ci maj tku albo usi owanie takich 

czynów; 

3) zwi kszenie stanu niewyp acalno ci poprzez udzielenie po yczki lub 

dokonanie rozporz dzenia sk adnikami w asnego maj tku w czasie trwanie 

post powania niewyp acalno ciowego lub likwidacyjno-odd eniowego lub w 

czasie wykonywania planu odd enia, bez zgody wierzycieli, komisji do spraw 

niewyp acalno ci lub s dziego. 

Ponadto, istnienie z ej wiary po stronie d nika przyjmuje si , kiedy d nik wiedz c 

o w asnej niewyp acalno ci, zaci ga dalsze zobowi zania123. W szczególno ci, z a 

wiara d nika zachodzi w wypadku ch ci oszukania wierzycieli lub jego 

nieuczciwych intencji. Je li przyczyn  niewyp acalno ci jest czynnik zewn trzny, 

niezale ny od d nika, uznaje si , e jest on w dobrej wierze.  

3. Post powanie niewyp acalno ciowe przed komisja do spraw 

niewyp acalno ci 

Je eli wniosek d nika o wszcz cie post powania niewyp acalno ciowego jest 

dopuszczalny i uzasadniony, powo ana zostaje komisja do spraw niewyp acalno ci. 

Zadaniem komisji jest nak anianie do osi gni cia porozumienia mi dzy stronami i 

zawarcia mi dzy d nikiem a jego g ównymi wierzycielami planu odd eniowego 

(art. L. 331-2, art. L. 331-6 Code de la consommation). W wypadku kiedy nie dojdzie 

do zawarcia planu, komisja zaleca stosowanie rodków zaradczych. Rozstrzygni cie 

podj te wskutek inicjatyw komisji staj  si  wykonalne moc  woli stron, z chwil  

przyj cia i podpisanie przez nie planu odd eniowego.  

W post powaniu niewyp acalno ciowym przed komisj  do spraw niewyp acalno ci, 

post powania egzekucyjne wobec d nika ulegaj  zawieszeniu tylko, je eli wymaga 

tego sytuacja d nika. Postanowienie w tej sprawie wydaje s dzia komisarz na 

wniosek komisji do spraw niewyp acalno ci. W pilnych wypadkach, uprawnieni do 

enia wniosku o zawieszenie post powa  egzekucyjnych wobec d nika s  

                                            

123 O z ej wierze d nika obszernie P-L. Chatain, F. Ferriere, Surendettement des particuliers, 2. wyd, 
Paris 2002, s. 19 i n.  
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przewodnicz cy komisji, lokalny przedstawiciel Banku Francji oraz sam d nik (L. 

331-5 Code de la consommation).  

3.1. Plan odd eniowy 

Strony posiadaj  swobod  co do tre ci planu odd eniowego, poniewa  ustawa 

zawiera jedynie przyk adowe rozwi zania. Instrumentami prowadz cymi do 

odd enia mog  by  np. odroczenie p atno ci, zmiana sposobu sp aty d ugu, 

zwolnienie z d ugu, obni enie oprocentowania, udzielenie zabezpiecze  itd. 

Obligatoryjnie, plan odd eniowy winien okre la  sposób jego egzekucji, a tak e 

czas jego trwania, który nie mo e wynosi  d ej ni  10 lat (por. art. L. 331-6 Code 

de la consommation). 

W wypadku je eli d nik naruszy postanowienia planu, plan odd eniowy ulega 

niewa no ci po up ywie 15 dni od wezwania d nika do wykonania jego 

postanowie . Niewa no  planu powoduje, e wierzyciele odzyskuj  prawo 

dochodzenia swoich wierzytelno ci w zakresie, w jakim przys ugiwa y im one przed 

przyj ciem planu odd enia.  

3.2. Wp yw post powania na sytuacj  d nika. rodki zaradcze 

Przepisy francuskiej ustawy przewiduj  katalog rodków zaradczych s cych 

regulacji sytuacji d nika124. Na wniosek d nika, komisja do spraw 

niewyp acalno ci zaleci  mo e zastosowanie okre lonych rodków s dziemu 

komisarzowi (por. art. L. 331-7 Code de la consommation). 

W zakresie wp ywu post powania niewyp acalno ciowego na sytuacj  d nika 

nale y zwróci  uwag  na nast puj ce instrumenty: 

1. rodki dotycz ce mieszkania d nika. 

                                            

124 Obszernie na temat rodków zaradczych P-L. Chatain, F. Ferriere, Surendettement, s. 167 i n., w 
literaturze polskiej K. Michalak, Przebieg, s. 60 i n.  
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W wypadku je eli wydano postanowienie o zawieszeniu post powa  egzekucyjnych 

wobec d nika, jest on uprawniony do dalszego zamieszkiwania w nale cej do 

niego nieruchomo ci do chwili zaakceptowania planu odd eniowego, jednak nie 

ej ni  rok (art. L. 331-5 zd. 2 Code de la consommation). Je eli nie zawarto 

planu, d nik mo e pozosta  w nieruchomo ci a  do czasu kiedy odpowiednim 

zaleceniom komisji s dzia komisarz nada klauzul  wykonalno ci.  

nik b cy najemc  lokalu mieszkalnego zachowuje prawo pozostawania w 

swoim lokalu, je eli zastosowany zostanie rodek zaradczy w postaci zawieszenia 

wykonalno ci wierzytelno ci, który powoduje wy czenie mo liwo ci eksmisji 

nika125.  

2. Minimum egzystencjalne. 

Przepis art. L. 331-2 Code de la consommation przewiduje, e pozostawienie 

nikowi minimum egzystencjalnego w czasie trwania post powania 

odd eniowego jest obligatoryjne. Kwestia ta bardziej szczegó owo regulowana jest 

przepisami prawa socjalnego126.  

W zakresie regulacji rozmiaru zad enia d nika nale y wskaza  na nast puj ce 

instrumenty przys uguj ce komisji i s dziemu komisarzowi (por. szczegó owo art. L. 

331-7 Code de la consommation): 

a) zmiana sposobu sp aty d ugu, w tym jego odroczenie, nie d ej ni  na okres 

10 lat; 

b) zaliczenie sp aty d ugu na kapita , co oznacza, e w przeciwie stwie do 

regulacji prawnomaterialnych francuskiego kodeksu cywilnego (art. 1254 Code 

Civil), sp aty dokonywane przez d nika w pierwszej kolejno ci winny by  

zaliczane na poczet kapita u, co powoduje, e ca  zad enia ulega 

szybszemu zmniejszeniu, poniewa  przyrost odsetek jest ni szy; 

c) obni enie ustalonej wysoko ci odsetek, nawet poni ej wysoko ci ustawowej, 

je li sytuacja d nika tego wymaga; 

                                            

125 W literaturze polskiej bli ej K. Michalak, Przebieg, s. 61. 
126 Por. bli ej K. Michalak, Przebieg, s. 60 i n. 
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d) zmniejszenie d ugu g ównego zaci gni tego na zakup nieruchomo ci w 

cz ci, jaka pozosta a po jej sprzeda y. Uprawnienie to dotyczy sytuacji, w 

której nieruchomo  nale ca do d nika, stanowi  jego g ówne miejsce 

zamieszkania, uleg a wcze niej przymusowej licytacji, b  te  w celu 

unikni cia licytacji zosta a sprzedana z wolnej r ki. S dzia uprawniony jest do 

obni enia pozosta ego po sprzeda y nieruchomo ci d ugu wzgl dem 

kredytodawcy, który udzieli  d nikowi kredytu na nabycie owej 

nieruchomo ci, do wysoko ci ró nicy mi dzy sum  wykupu a wysoko ci  

ugu. Wniosek d nika o wszcz cie post powania winien wówczas zosta  

ony w terminie dwóch miesi cy od wezwania go do zap aty cz ci d ugu 

pozosta ej po sprzeda y nieruchomo ci. 

Na zasadzie wyj tku, komisja mo e ponadto zaleci  zastosowanie dwóch dalej 

si gaj cych nast puj cych rodków zaradczych (art. L. 331-7-1 Code de la 

consommation):  

e) zawieszenie wykonalno ci wierzytelno ci (z wy czeniem wierzytelno ci 

alimentacyjnych d nika) na okres nie d szy ni  dwa lata. Zawieszenie to 

skutkuje wstrzymaniem biegu odsetek od skapitalizowanych odsetek, chyba 

e s dzia komisarz postanowi inaczej. Odsetki mog  by  naliczane tylko od 

kwoty g ównej, nie mog  by  jednak wy sze ni  odsetki ustawowe; 

f) cz ciowe umorzenie wierzytelno ci: je eli po up ywie okresu zawieszenia 

wykonalno ci wierzytelno ci, d nik nadal jest niewyp acalny, dopuszczalne 

jest umorzenie cz ci wierzytelno ci, z wyj tkiem tych, które zosta y sp acone 

przez por czyciela lub d nika solidarnego. 

Ponadto, nale y wskaza , e powy sze rodki redukcji zad enia nie odnosz  si  

do zobowi za  ex lege niepodlegaj cych zwolnieniu. Do kategorii tej nale  (art. L. 

333-1 Code de la consommation): 

 zobowi zania alimentacyjne; 

 wynikaj ce z wyroku karnego zobowi zania do pieni nego zado uczynienia 

wobec ofiary przest pstwa. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 57 

4. dowe post powanie likwidacyjno-odd eniowe 

4.1. Wszcz cie post powania 

Jak wspomniano wcze niej s dowe post powanie likwidacyjno-odd eniowe ma 

charakter subsydiarny wzgl dem post powania niewyp acalno ciowego przed 

komisj  do spraw niewyp acalno ci. Znajduje on zastosowanie tylko wtedy, kiedy 

rodki dost pne w ramach post powania niewyp acalno ciowego s  

niewystarczaj ce w stosunku do d nika, który znalaz  si  w sytuacji okre lanej 

mianem niemo liwo ci sanacji (art. L. 330-1 Code de la consommation)127. 

Postanowienie o wszcz ciu post powania likwidacyjno-odd eniowego wydawane 

jest przez s dziego komisarza, na wniosek komisji do spraw niewyp acalno ci, 

nika, lub wyj tkowo, z urz du, jednak za zgod  d nika, po wys uchaniu 

nika i wierzycieli. Wszczynaj c post powanie s dzia mo e przeprowadzi  

ankiet  oraz wywiad socjalny d nika w celu zapoznania si  z jego sytuacj  (art. L. 

332-6 Code de la consommation). 

Orzeczenie o wszcz ciu post powania s dowego skutkuje zawieszeniem wszelkich 

post powa  egzekucyjnych wobec d nika (z wyj tkiem tych dotycz cych jego 

zobowi za  alimentacyjnych, art. L. 332-6 Code de la consommation). Z chwil  

wszcz cia post powania d nik traci prawo do zbywania sk adników w asnego 

maj tku bez zgody zarz dcy lub s dziego komisarza (art. L. 332-7 Code de la 

consommation) 

W wypadku je eli maj tek d nika pozwala na zaspokojenie ca ci lub cz ci 

ugów d nika, s dzia komisarz mo e powo  zarz dc  (art. L. 332-6, 332-7 Code 

de la consommation). Zarz dca obowi zany jest dokona  spisu wierzytelno ci 

obci aj cych d nika. W oparciu o spis zobowi za  d nika zarz dca sporz dza 

bilans ekonomiczny i socjalny sytuacji d nika. Wierzyciele maj  prawo wyrazi  

                                            

127 Por. G. Raymond, Quatrième, s. 7.  
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zastrze enia wobec bilansu, który ostatecznie podlega zatwierdzeniu przez s dziego 

komisarza ustalaj cego w ten sposób ostateczny stan zobowi za  d nika. 

4.2. Warianty przebiegu post powania 

Po wszcz ciu post powania s dowego, zale nie od sytuacji maj tkowej d nika, 

mo liwe s  nast puj ce warianty jego przebiegu: 

a) zamkni cie post powania z uwagi na oczywisty brak maj tku d nika. 

Proceduralnie, dopuszczalne jest wszcz cie i zamkni cie post powania w 

jednym i tym samym postanowieniu s du (art. L. 332-6-1 Code de 

consommation)128.  

Skutkiem zamkni cia post powania jest umorzenie wszelkich zobowi za  d nika, z 

wyj tkiem d ugów niepodlegaj cych zwolnieniu. Do kategorii tej nale  (art. L. 333-1 

Code de consommation): 

 zobowi zania alimentacyjne; 

 wynikaj ce z wyroku karnego zobowi zania do pieni nego zado uczynienia 

wobec ofiary przest pstwa. 

b) zarz dzenie likwidacji maj tku d nika, oraz powo anie likwidatora (art. L. 

332-8 Code de consommation). Likwidatorem mo e by  zarz dca. 

Likwidatorowi przys uguje wy czne prawo zarz du maj tkiem d nikiem. W 

okresie jednego roku likwidator obowi zany jest dokona  sprzeda y maj tku, 

albo z wolnej r ki, albo w drodze licytacji.  

Z maj tku podlegaj cego likwidacji wy czone s : minimum egzystencjalne d nika 

w rozumieniu przepisów o post powaniu egzekucyjnym; dobra maj tkowe, których 

koszty sprzeda y by yby oczywi cie nieproporcjonalne w stosunku do ich warto ci; 

                                            

128 Przed zmian  przedmiotowego przepisu, kwestia dopuszczalno ci takiej tre ci postanowienia 
wywo ywa a w tpliwo ci, por. G. Raymond, Quatrième, s. 10; w literaturze polskiej K. Michalak, 
Przebieg, s. 70. 
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dobra maj tkowe niezb dne do wykonywania dzia alno ci zawodowej d nika (art. 

L. 332-8 Code de consommation).  

Suma uzyskana z likwidacji maj tku d nika podlega podzia owi mi dzy wierzycieli 

wed ug ogólnych zasad.  

W przypadku je eli likwidacja masy upad ci nie doprowadzi do pe nego 

zaspokojenia wierzycieli, s dzia komisarz wydaje postanowienie o uko czeniu 

post powania z uwagi na brak aktywów. Postanowienie to skutkuje umorzeniem 

wszelkich niesp aconych zobowi za  d nika (art. L. 332-9 Code de la 

consommation). 

c) W wyj tkowym wypadku, je eli s dzia komisarz uzna, e mo liwe jest 

unikni cie post powania likwidacyjnego, mo e on, na wniosek zarz dcy 

postanowi  o sporz dzeniu planu zawieraj cego rodki zaradcze (art. L. 332-

10 zd. 1 Code de consommation). Orzeczenie o sporz dzeniu planu jest 

skuteczne erga omnes. Okres wykonania planu okre lony jest w orzeczeniu 

du, ale nie mo e by  d szy ni  10 lat. W razie niewykonania planu, s dzia 

orzeka o jego uchyleniu (art. L. 332-10 zd. 2 Code de la consommation). 

d) Ponadto, w ka dym stadium post powania likwidacyjnego s dzia komisarz 

mo e postanowi  o przekazaniu sprawy d nika do w ciwo ci komisji do 

spraw odd enia, je eli uznaje on, e sytuacja d nika nie charakteryzuje si  

niemo liwo ci  sanacji, lecz jedynie niewyp acalno ci  (art. L. 332-12 Code 

de la consommation).  

4.3. Problem kosztów post powania 

Na gruncie francuskiej regulacji wniosek o wszcz cie post powania upad ciowego 

dla konsumentów wzgl dnie post powania odd eniowego nie podlega adnym 

op atom. Podobnie, post powanie odd eniowe jest w zasadniczej mierze 
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bezp atne. D nik mo e zosta  jednak obci ony kosztami wynagrodzenia zarz dcy 

wzgl dnie likwidatora w post powaniu odd eniowym129.  

4.4. Dopuszczalno  ponownego uzyskania odd enia 

Na gruncie prawa francuskiego przewidziano co do zasady ogranicze  dotycz cych 

ponownego og oszenia upad ci konsumenckiej przez niewyp acalnych 

konsumentów130. Oznacza to, e d nik, który by  wcze niej podmiotem 

post powania odd eniowego, mo e ponownie wyst pi  z wnioskiem o wszcz cie 

takiego post powania. Instrumentem ochrony przed wypadkami, w których d nik, 

któremu ju  przyznano odd enie, popadnie ponownie w stan zad enia, jest 

wymóg dobrej wiary jako przes anka dost pu do odd enia. Wymóg ten pozwala na 

wyeliminowanie wypadków nadu  ze strony d ników, którzy zad aj  si  z 

my  o ponownym uzyskaniu zwolnienia z d ugów131. Nale y jednak podkre li , e 

wspomniany wcze niej rodek zaradczy w postaci cz ciowego umorzenia 

wierzytelno ci mo e by  - w odniesieniu do zobowi za  „podobnych” do tych, które 

umorzono - zastosowany ponownie dopiero po up ywie o miu lat (art. L. 331-7-1 

Code de la consommation).  

 

                                            

129 G. Raymond, Quatrième, s. 11 
130 S. Ledan, Analyse, s. 7.  
131 P-L. Chatain, F. Ferriere, Surendettement, s. 30.  
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VI. Wybrane zagraniczne akty normatywne z zakresu upad ci 

konsumenckiej 

 

 


