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TRYBUNAŁ

KONSTYTUCYJNY
Biuro Służby Prawnej
Wydział do Spraw Wstępnej Weryfikacji
Pism Inicjujących Postepowanie przed
Trybunałem

Al. J. Ch. Szucha 12A
00-918 Warszawa
Sygn. akt: Ts 131/18
W wykonaniu zarządzenia Pana Sędziego Trybunału Konstytucyjnego z dnia l sierpnia
2019r. doręczonego mi w dniu 8 sierpnia 2019r.:
Ad l)
Wskazuję, że

Sądu Okręgowego

postanowienie

)

maja 2018r. (sygn. akt:
z o.o. z

siedzibą

w K

Gospodarczy z

zostało doręczone pełnomocnikowi spółki

D

adw. Panu T

dokumentuje jego oświadczenie z

Wydział

wL

F

Sp.

w dniu 25 maja 20 18r. co

sierpnia 20 19r. i kserokopia książki nadawczo-odbiorczej

, a także kserokopia pisma przewodniego tegoż Sądu z oznaczeniem daty wpływu

pod nr

25 maja 2018r.(Wyżej opisane dokumenty w

załączeniu).

Ad2)
Art. 21 ust l Konstytucji chroni

własność.

Z ogólnego wskazania -

"własność"

-

wynika, że ochronie podlega każda własność, w tym ta wynikająca z posiadania majątku spółki
poprzez odpowiednie posiadanie w niej
upadłościowe skutkujące wejściem
sądów "upadłościowych"

przypadku ich
możliwość

wadliwości

takiej

powoduje
-

utratą

udziałów.

utratę

tej

Nie ulega

własności

prawa

własności.

aktywnego (a nawet osobistego)

do masy

zarządu

w

wątpliwości, że postępowanie
upadłości
spółce

i

na skutek

orzeczeń

może skutkować

Tylko uregulowania prawne

udziału zarządów spółek

w

- w

zapewniające
postępowaniu

upadłościowym,
mogą

w tym

także

do kwestionowania

orzeczeń

zapobiec nieuzasadnionemu naruszeniu owej

tych

sądów

własności.

w trybie kasacyjnym,

Tymczasem art. 27 ustawy

Prawo upadłościowe dopuszcza rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym i uprawnia Sąd
nawet do przeprowadzenia pastepowania dowodowego w
także

wówczas gdy uprzednio wyznaczono

art. 27 ust. l i 2 ustawy Prawo

rozprawę.

upadłościowe są

całości

Z tych

uprawnień

skutkujących ogłoszeniem upadłości

ich

do aktywnego
spółki,

liczyć

Właściciel

przepisy

że

spółki mogą być

(e)

przeciwdziałania

pomimo,

rozprawy i wezwania ich na jej termin mogli

względów uważam, że

niezgodne z w/w przepisami Konstytucji,

bowiem skutkują naruszeniem prawa do ochrony własności.
tych warunkach pozbawieni

na posiedzeniu niejawnym

w

orzeczeń

wydaniom

wobec uprzedniego wyznaczenia

na ich

wysłuchanie

i

uwzględnienie

merytorycznych i formalnych zarzutów zmierzających do wykazania bezzasadności wniosku o
ogłoszenie upadłości.

Tym samym takie unormowania prawa upadłościowego
także

są

niezgodne z art. 64 ust. l, a

z art. 32 ust. l Konstytucji, bowiem to stanowisko wierzyciela spółki jest bezpodstawnie

uprzywilejowane w stosunku do takiej pozycji jej

właścicieli.

Najistotniejsza jestjednak kwestia niezgodności z art. 45 ust. l Konstytucji art. 27, 30 i
33 ustawy Prawo

upadłościowe

poprzez pozbawienie

wspólińków

(zarządu

spółki)

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy.

Ad3)

o

Umocowanie R

z

sierpnia 2018r. wynika z reprezentacji

spółki

do udzielenia mi pełnomocnictwa

E

oraz A
F

Sp. z o.o. z

zgodnie wpisem do rejestru KRS- aktualny wydruk w

załączeniu.

dacie udzielania mi pełnomocnictwa sposób reprezentacji w/w
sprawdziłem

siedzibą

Nadto

wK

oświadczam, że

spółki był tożsamy co

w

wówczas

w systemie EKRS.

Mając powyższe

na uwadze wnoszę o nadanie skardze konstytucyjnej dalszego biegu.

Z poważaniem

Załączniki:

- kserokopia książki nadawczo-odbiorczej pod nr
- kserokopia pisma przewodniego tegoż Sądu z oznaczeniem daty wpływu 25 maja 20 18r.

