
Врховен суд на Република Македонија

Исплата на дивиденда Рев.бр.589/00

Сентенца

Лицата што го преземаат управувањето - купувачите немаат законска
обврска да исплаќаат дивиденда ако со договор меѓу купувачот и
продавачот на акциите е договорено поинаку.

Образложение

Ревизијата е неоснована.
Неоснован е и наводот за погрешна примена на материјалното право ако се има
предвид утврдената фактичка состојба. Врз основа на изведените докази во текот
на постапката утврдено е дека тужениот донел Одлука од 28.02.1995 година за
довршување на трансформација на остатокот на општествен капитал а
Комисијата на Владата на РМ донела Одлука на 2.04.1995 година со која е дадена
согласност за трансформација на тужениот според модел продажба на
претпријатие на лица кои го превземаат управувањето и водењето на работите на
претпријатието. По донесувањето на овие одлуки склучен е договор на 8.06.1995
година за продажба на "А" помеѓу странките и утврден е износот на приоритетни
акции што ги држи тужителот предвидени за продажба а кои тужениот требал да
ги откупи во 5 годишни рати. Согласно член 5 од Договорот утврдено е дека на
купувачот му припаѓа остварена девиденда сразмерна на акциите кои ги поседува
и акциите што ги држи Агенцијата а кои превзел да ги купува. Согласно склучениот
договор со решение на Окружниот стопански суд запишана е трансформацијата
на тужениот од претпријатие во мешовита сопственост во АД приватна
сопственост при што во прилог 2 на име на тужителот е запишан агенциски
капитал за приватизација во износ од 24.902.772 ДМ. Тужениот ја користел
девидентата од акциите кои ги поседува и девидендата од акциите кои ги држела
агенцијата како приоритет за откуп на приоритетните акции од страна на
купувачите. Така е извршено откуп на приоритетните акции и истото е
констатирано со потврда издадена на тужителот на 2.11.1998 година со која се
потврдува дека степенот на приватизација е 93,20% од кој 92,77% е откупен
капитал во износ од 60.430.628,00 ден.
Врз основа на вака утврдена фактичка состојба пониските судови наоѓаат дека
тужбеното барање на тужителот да се задолжи тужениот да му плати на
тужителот девиденда според бараните износи е неоснован. Ова согласно член 24
од Договорот за продажба на претпријатието и согласно член 63 став 2 и член 65
од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
(ЗТПОК), ("Службен весник на РМ" бр.38/93). Тужбата на тужителот да се утврди
дека тужителот е сопственик на 273.717,00 приоритетни акции со номинална
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вредност од 91 дем во АД "А" ја отфрлил како недопуштена. Ова поради тоа што
согласно член 172 став 1 од Законот за парничната постапка тужителот може во
тужбата да бара судот само да го утврди постоењето односно непостоењето на
некое право или правен однос односно вистинитост или невистинитост на некоја
исправа.
Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека во конкретниот случај
пониските судови правилно го примениле материјалното право односно член 63
став 2 и член 65 од ЗТПОК како и член 24 од Договорот за продажба на
претпријатието. Ова од причина што согласно член 24 од Договорот за продажба
тужителот се согласил лицата што го превземаат управувањето односно
купувачите да ја користат девидентата од приоритетните акции кои што ги држи
агенцијата за откуп на тие акции. Со одредбите од ЗТПОК со кој е пропишана
трансформација на претпријатијата во моделот: продажба на претпријатија на
лица кој го земаат управувањето со претпријатието односно одредбите од член 60
до 65 од овој Закон не е пропишана обврска на тужениот исплата на девиденда на
тужителот како сопственик на приоритетни акции.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.589/2000 од
15.01.2003 година.
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