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DLA WYNAJMUJĄCYCH  
I  NAJEMCÓW 

 

Prawa stron na przykładzie upadłości “Sukcesji” 
w Łodzi  

 

W następstwie odgórnego ograniczenia działalności     
centrów handlowych z powodu stanu epidemii Covid-19,       
znalazły się one w bezprecedensowej sytuacji. Tzw. tarcza        
antykryzysowa nie tylko nie objęła właścicieli centrów       
handlowych żadnym programem osłonowym, ale też –       
poprzez wygaszenie umów - obarczyła ich większymi       
kosztami związanymi z funkcjonowaniem obiektów,     
pozbawiając jednocześnie przychodów. 

W kwietniu Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia podjął       
decyzję o postawieniu w stan upadłości Fabryki Biznesu        
(Centrum Handlowo - Rekreacyjne Sukcesja w Łodzi).       
Dodatkowo w związku z brakiem zgody Rady Wierzycieli        
na dalsze prowadzenie przez Syndyka przedsiębiorstwa      
upadłej spółki z dniem 30.06.2020 Centrum zostało       
zamknięte. 

Poniżej udostępniamy Państwu artykuł portalu prawo.pl, w       
którym opisane zostały prawa stron w przypadku       
sytuacji podobnej do tej jaka ma miejsce obecnie w         
Łódzkiej Sukcesji. 

Czy umowy najmu lokali w razie upadłości są nadal         
ważne i skuteczne? 

Tak. Jeżeli lokale zostały wydane najemcom przed       
ogłoszeniem upadłości wynajmującego, a tak było w tym        
przypadku, umowy najmu nieruchomości upadłego     
wiążą strony (art. 107 ust. 1 Prawa Upadłościowego). W         
teorii zatem, zarówno syndyk, jak i najemcy centrum są         
nadal zobowiązani do realizacji umów najmu. W praktyce        
jednak wiadomo, że rada wierzycieli „Sukcesji” nie       
wyraziła zgody na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa      
przez syndyka. Umowy najmu nie zostaną w konsekwencji        
wykonane przez wynajmującego i najemcy centrum będą       
je mogli wypowiedzieć na normalnych zasadach.      
Normalnych, czyli przewidzianych w umowach najmu      
albo ogólnych przepisach Kodeksu cywilnego. 

Należy w tym miejscu dodać, że syndykowi przysługuje        
szczególne uprawnienie do wypowiedzenia umów     

najmu na podstawie postanowienia sędziego-komisarza, z      
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.    
Z prawa tego syndyk może skorzystać nawet wówczas,        
gdy ani umowa najmu, ani Kodeks cywilny, takiej        
możliwości nie przewidywały. Sędzia-komisarz wydaje     
takie postanowienie, jeśli trwanie umów najmu utrudnia       
likwidację masy upadłości, albo gdy czynsze najmu       
odbiegają od przeciętnych czynszów za najem tego       
samego rodzaju (art. 109 Prawa Upadłościowego). 

Czy w przypadku upadłości i pojawieniu się syndyka        
masy upadłościowej najemca będzie musiał płacić      
czynsz? 

Tak, pod warunkiem, że syndyk dalej prowadzi       
działalność. Jeśli będziemy mieli do czynienia z brakiem        
możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego,    
syndyk nie będzie w stanie wykonać umów. W takiej         
sytuacji czynsze i inne należności nie mają prawa być         
fakturowane. 

Co z kaucjami i gwarancjami bankowymi? 

Prawo upadłościowe nie reguluje szczegółowo tych      
kwestii przez co należy przyjąć, że syndyk może ściągnąć         
z gwarancji bankowych przeterminowane należności     
wobec najemców na zasadach przewidzianych w umowach       
najmu, dopóki gwarancje te nie utracą ważności. W        
przypadku kaucji pieniężnych, należy zgłosić roszczenia o       
ich zwrot sędziemu-komisarzowi. 

Czy najemcy mogą dochodzić odszkodowań z powodu       
zamknięcia sklepu? 

Tak. Najemcy mogą dochodzić w postępowaniu      
upadłościowym odszkodowań z powodu rozwiązania     
umowy przed terminem wynikającym z umowy, poprzez       
zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Na    
odszkodowanie najemców mogą składać się szkody      
rzeczywiste, dla przykładu nakłady inwestycyjne     
poczynione na wykończenie lokali, przy czym, jeżeli       
umowa najmu nie rozstrzyga kwestii rozliczenia nakładów       
to zgodnie z Kodeksem cywilnym syndyk może żądać        
przywrócenia lokalu do stanu poprzedniego albo      
zatrzymać ulepszenia za zapłatą kwoty odpowiadającej      
wartości nakładów w chwili zwrotu. Najemcy mogą też        
żądać utraconych korzyści. Te jednak nie jest już tak         
łatwo udowodnić. Wszystkie wierzytelność najemców o      
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odszkodowanie podlegają zaspokojeniu w kategorii     
drugiej. 

Czy firma, która kupi upadłe centrum handlowe od        
syndyka, będzie musiała honorować umowę z      
poprzednim właścicielem? 

Tutaj sytuacja jest odrobinę bardziej skomplikowana.      
Należy bowiem przyjąć, że ani syndyk, ani najemcy, nie         
muszą wcale wypowiadać umów najmu tak, jak to opisano         
powyżej. Jeżeli z takiego prawa nie skorzystają, umowy        
najmu będą - przynajmniej teoretycznie - kontynuowane. 

Przenosząc się teraz w przyszłość, przepisy stanowią, że        
sprzedaż przez syndyka nieruchomości upadłego wywołuje      
takie same skutki w stosunku do umowy najmu lub         
dzierżawy, jak sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym.      
(art. 108 Prawa Upadłościowego). Oznacza to, że firma,        
która kupi „Sukcesję”, wstąpi w prawa i obowiązki        
wynajmującego wynikające ze stosunku najmu.     
Najemcy będą mieć więc niejako „nowego”      
wynajmującego. 

Ale, na ogólnych zasadach prawa cywilnego, firma taka        
będzie uprawniona do rozwiązania umów najmu za       
wypowiedzeniem, z zachowaniem terminów    
ustawowych. Prawo takie nie będzie nabywcy      
przysługiwać jedynie wówczas, gdy umowy zostały      
zawarte na czas oznaczony i mają datę pewną, a lokal          
został najemcy wydany. O ile to drugie wymaganie jest w          
przypadku obecnych najemców „Sukcesji” niewątpliwie     
spełnione, to w przypadku pierwszego z nich najemcy        
powinni sprawdzić, czy okazali umowy najmu      
notariuszowi lub w inny sposób umowy te uzyskały        
datę pewną. Jeżeli nie - trzeba jak najszybciej naprawić to          
niedopatrzenie. W przeciwnym razie nowy wynajmujący      
może skutecznie umowę najmu wypowiedzieć 

Źródło:  prawo.pl 
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