
Врховен суд на Република Македонија

Оспорено стечајно побарување во парница Рев.бр.1280/06

Сентенца

Стечајниот доверител не може со тужба во посебна парница против
стечајниот доверител чие побарување не го оспорил и е утврдено со
правосилно решение во стечајна постапка, да бара да се утврди дека
утврденото побарување е неприфатливо.

Образложение

Ревизијата е неоснована.

Во текот на редовната постапка првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд
прифатил дека над тужениот претпријатието „У“ Скопје била отворена стечајна
постапка, која била заклучена со решение СТ.бр.22/01 од 17.09.2001 година. Од
списите на стечајниот предмет видно било дека побарувањето на тужителот,ТП
„П“ спрема стечајниот должник „У“ Скопје во износ од 1.271.892,00 денари (кое
произлегувало од долг по фактури) било оспорено од страна на стечајниот
управник и тужителот како стечаен доверител кому му било оспорено пријавеното
побарување бил упатен на спор за утврдување на побарувањето. Во истата
постапка пријавеното побарување на стечајниот доверител „О“ АД Скопје во износ
од 225.000 ДЕМ било признато од страна на стечајниот управник и како такво
било утврдено, а на рочиштето тужителот не го оспорил утврденото побарување
на доверителот сега тужен „О“ АД Скопје .

Врз основа на вака утврдената фактичка состојба пониските судови со решение ја
отфлиле како недозволена тужбата на тужителите. При одлучувањето ги имале во
предвид одредбите од член 189 став 1 и член 190 од Законот за стечај, кога
одлучиле дека тужителот нема право со тужба против стечајниот доверител да
бара да се утврди дека веќе утврденото и неоспорено побарување на „О“ АД
Скопје е неприфатливо.

Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека пониските судови правилно го
примениле материјалното право кога ја отфрлиле како недозволена тужбата на
тужителот. Правилно е стојалиштето на пониските судови дека тужениот како
доверител го пријавил своето побарување спрема стечајниот должник „У“ Скопје
во стечајна постапка. Истото му било утврдено со правосилно решение
СТ.бр.22/01 од 16.05.2001 година.
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При состојба кога на првотужителот како стечаен доверител не му било признаено
побарувањето, а неговиот законски застапник не го оспорил утврденото
побарување на „О“ АД Скопје на испитното рочиште и во писмена форма, после
тоа тужителите со тужба против стечајниот доверител немаат право да бараат да
се утврди дека веќе утврденото и неоспорено побарување на сега тужениот е
неприфатливо. Дотолку повеќе што само доверителот чие побарување е оспорено
во стечајната постапка може да води парница со цел да го утврди своето
побарување.

Судот ги имаше во предвид и останатите ревизиски наводи но најде дека истите
не се од влијание за поинакво одлучување од причините наведени во решенијата
на пониските судови.

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.1280/06 од
20.02.2008 година
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