Alimenty w upadłości – 06-02-2021
W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika, obowiązek alimentacyjny się nie zmienia a
alimenty w ogóle się nie umorzą. O ile w upadłości osoby fizycznej (w tym konsumenckiej w
której co do zasady umarzają się prawie wszystkie długi), to zobowiązania alimentacyjne należą
do tych, które się nigdy nie umarzają.
Po ogłoszeniu upadłości alimenty będzie wypłacał uprawnionej osobie syndyk a nie dłuznik
lub komornik. To ma zagwarantować wypłatę alimentów w terminie płatności wynikającym z
treści zasądzającego wyroku lub porozumienia. Dotyczy to bieżących alimentów.
Inaczej będzie wyglądać realizacja obowiązku alimentacyjnego po ogłoszeniu upadłości w
przypadku zaległych alimentów. Uprawniony do ich otrzymywania musi zgłosić łączna
kwotę wierzytelności syndykowi na specjalnym formularzu. Za małoletnie dziecko, w jego
imieniu takiego zgłoszenia dokonuje przedstawiciel ustawowy. Wówczas zaległe alimenty
zostaną umieszczone na liście wierzytelności. Niestety te zaległe alimenty, czekają na
realizację w ramach planu spłat wierzycieli pod koniec postępowania upadłościowego
dłużnika alimentacyjnego. Na szczęście dla wierzyciela alimentacyjnego, zostają
zaspokojone w pierwszej kolejności (I kategoria). Pamiętać należy, że to, czy zostaną
zaspokojone w ogóle lub w jakim stopniu, zależy od sytuacji majątkowej dłużnika. Wypłacane
są one dopiero po zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego oraz alimentów
bieżących, należnych w trakcie postępowania.
Alimenty bieżące korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed innymi należnościami, w
tym przed alimentami zaległymi. Wypłatę alimentów przez syndyka warunkuje jednak
zasobność masy upadłości. Alimenty są bowiem wypłacane, o ile fundusze masy upadłości na
to pozwalają. Wypłata alimentów nastąpi w miarę wpływu do masy upadłości odpowiednich
sum. Należy przy tym zaznaczyć, że z masy upadłości zaspokaja się w pierwszej kolejności
koszty postępowania upadłościowego. Dodatkowo wypłata alimentów przez syndyka
dokonywana jest wyłącznie do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału funduszy
masy upadłości.
Jeśli jeszcze nie ma ustalonego obowiązku alimentacyjnego a uprawnionemu takie alimenty się
należą to nic nie stoi na przeszkodzie by to sformalizować w drodze porozumienia (najszybciej
aktem notarialnym – jeśli jest zgoda) Jeśli uprawniony chce założyć pozew o alimenty to może
to zrobić również po ogłoszeniu upadłości pozwanego w każdym momencie postępowania
upadłościowego. Po ogłoszeniu upadłości upadły może także wytoczyć pozew do sądu
o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego wobec uprawnionego, jeżeli zachodzą
ku temu podstawy, Upadłość konsumencka nie pozbawia uprawnionego możliwości żądania
podwyższenia
alimentów
a
upadłego
do
żądania
obniżenia
wysokości
alimentów. Postępowania sądowe mające za przedmiot zobowiązania alimentacyjne stanowią
wyjątek od zasady (we wszystkich postępowaniach sądowych występuje za Ciebie lub obok,
syndyk.) W postępowaniach dotyczących alimentów występuje wyłącznie sam upadły (bez
udziału syndyka).
Niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego alimenty, nadal istnieją a po
zakończeniu upadłości dłużnika alimentacyjnego uprawniony do alimentów może ich
dochodzić w postępowaniu egzekucyjnym (komornik)

