Zasady punktacji
KOLOKWIUM PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH, PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE
w dniu 26 listopada 2021r.

…………………………………………………………………………….
/imię i nazwisko aplikanta nr AP/

Ocena cząstkowa w skali:
2 niedostateczna 0 pkt. do 19 pkt.
3 dostateczna 20 -23 pkt
4 dobry 24 -27 pkt
5 bardzo dobry 28 -30 pkt
UZASADNIENIE OCENY CZĄSTKOWEJ

zagadnienie prawne

Podstawa prawna

Punkty
maksymalnie
osiągniecia

Należy sporządzić pozew o wyłączenie z masy
upadłości
Pozew należy wnieść do sądu upadłościowego, który
Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział
Gospodarczy
Pozwanym ma być syndyk

Art 74 ust. 1
PrU
Art 74 ust 2
PrU

10

Art 144 PrU

3

W pozwie należy używać firmy GAMA sp. z o.o. w
upadłości
a) powodem ma być wyłącznie Mariusz Ptak, jako
osoba której przysługuje prawo do mienia
podlegającego wyłączeniu ,

Art 601 PrU

3

Art 72 i 74
PrU

3

1

b) gdy powodem obok Mariusza Ptaka jest także
BETA spółka z o.o.
Żądanie pozwu należy sformułować jako żądanie
wyłączenia z masy upadłości GAMA sp. z o.o. w
upadłości praw majątkowych 50 udziałów BETA
spółka z o.o.
Wniosek o zabezpieczenie powództwa poprzez
ustanowienie zakazu zbywania mienia objętego
żądaniem wyłączenia z masy upadłości
Wniosek o obciążenie pozwanego kosztami
postępowania
W uzasadnieniu należy wskazać na błędne
zastosowanie art. 91 ust. 1 prawa upadłościowego ,
który odnosi się do zobowiązań pieniężnych upadłego,
a nie do zobowiązania BETA spółka z o.o. z tytułu
faktury VAT nr MAG 1/X/21, które nie stało się
wymagalne w dniu ogłoszenia upadłości GAMA sp. z
o.o.

2

Art 74 ust. 1
PrU

2

Art 74 ust. 4
PrU

2

Art. 229 PrU
Art. 98 kpc
Art 91 ust. 1

2
2

Punkty
do przyznane

W uzasadnieniu należy wskazać jako nowe twierdzenie
i nowy dowód na jego poparcie, że skoro zobowiązanie
BETA spółka z o.o. z tytułu faktury VAT nr MAG 1/X/21,
zostało spłacone w terminie to zastaw wygasł w
związku z akcesoryjnością zastawu i prawa z udziałów
50 udziałów BETA spółka z o.o. powinny zostać
wyłączone z masy upadłości

Art. 74 ust. 3
Pr U

LICZBA PUNKTÓW

Podpisy:

1. ………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………..

1

……………………

