
Врховен суд на Република Македонија

Овластен орган за исплата на дивиденда Гзз.бр.147/03

Сентенца

Само Собранието на акционерите, како наjвисок орган на акционерското
друштво, е овластено да го утврди износот и начинот на исплатата на
дивиденда на сопствениците на акции.

Образложение

Барањето за заштита на законитоста (БЗЗ) е основано.
Основан е наводот во БЗЗ за погрешна примена на материјалното право, ако се
има предвид утврдената фактичка состојба. Имено, во текот на редовната
постапка , првостепениот суд утврдил, а второстепениот суд прифатил дека
тужителката е акционер кај тужениот по пат на наследени 11 акции од нејзиниот
сопруг Ж.И.. Собранието на акционерското друштво и го признало правото на
имател на акциа на тужителката и истата е запишана како акционер во книгата на
акции. Собранието на акционери кај тужениот одржано на ден 7.06.2002 година
донело одлука со која било усвоена годишната сметка на друштвото за деловната
2001 година, во која во член 6 е наведено дека тужениот ја завршил со позитивен
финансиски резултат со нето добивка за периодот од 01.01.2001 година заклучно
со 31.12.2001 година во износ од нето добивка од 94.551.966,00 денари , во кој
износ е содржан и персоналниот данок од доход. Тоа претставува дивиденда што
тужениот не ја распределил, не донел одлука на ниво на акционерското собрание
за нејзина распределба. Таква одлука за распределба на дивидендата кај
тужениот не е донесена до денес, а дивидендата не е исплатена во законскиот
рок од 9 месеци по завршувањето на деловната 2001 година. Нето дивидендата
за една акција кај тужениот без персонален данок има вредност од 1.071,00
денари , а со пресметан персонален данок по 80 денари за една акција вредноста
на една обична акција изнесува 1.151,00 денари. Тужителката според вкупниот
број на акции што ги поседува има побарување на тужителот по основ на
дивиденда од 11.781,00 денари и за пероснален данок во износ од 880 денари,
или вкупен износ од 12.661,00 денар. Туженот не ја исплатил дивидената на
тужителката.
На основа таква утврдена фактичка состојба пониските судови го усвоиле
тужбеното барање како во изреката на првостепената пресуда. Основ за такво
одлучување судовите наоѓаат во утврденото дека тужениот со одлука за
усвојување на годишна сметка и на годишниот извештај на друштвото утврдил
делумна распределба на добивката за 2001 година , односно ја утврдил нето
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добивката на друштвото.Притоа тужениот не го утврдил и објавил износот на
дивидената по акција иако бил должен тоа да го стори согласно законската
обврска која произлегува од член 56 став 1 точка 1 од Законот за хартии од
вредност (ЗХВ), и тоа во рок од 15 дена од усвојување на пресметката. Тужениот
не ја исплатил дивидендата на тужителката за 2001 година со што постапил
спротивно на член 563 став 2 од Законот за трговските друштва (ЗТД), според кој
дивидендата се исплатува најдоцна во рок од 9 месеци по завршувањето на
деловната година, во конкретниот случај до 30.09.2002 година. По тој датум
тужениот паднал во задоцнување со исплатата на обврската поради што е должен
да и плати на тужителката и законска затезна камата согласно член 266 од
Законот за облигациони односи.
Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека со ваквото одлучување
пониските судови погрешно го примениле материјалното право на што основано
се уважува барањето за заштита на законитоста, од следните причини:
Основано се укажува во барањето за заштита на законитоста дека пониските
судови погрешно ги примениле одредбите од член 560, 563 и 564 од ЗТД.
Согласно овие одредби само Собранието на акционерите, како највисок орган во
акционерското друштво е овластено да го утврди износот кој треба да им се
исплати на сопствениците на акциите на име дивиденда. Собранието го
определува делот кој ќе биде исплатен како дивиденда, како и начинот на кој таа
ќе биде исплатувана.Во акционерското друштво со статутот на друштвото се
определува начинот на кој акционерот ќе ја добива дивидендата, односно дали
таа ќе се исплаќа во пари или во акции. Во конкретниов случај судовите во
фактичката состојба утврдиле дека Собранието на акционерите на тужениот
донело одлука остатокот од добивката од 94.550.966,00 денари да остане
нераспределен до следната одлука за распределување, па потоа со
дополнителна одлука од 19.12.2002 година, овој износ го распоредил во
резервниот фонд. Доколку тужителката сметала дека со донесените одлуки е
повредено некое нејзино право, или дека тие одлуки се незаконити, истата
можела да бара заштита со побивање на одлуките на Собранието на
акционерите. Освен наведените права и во рамки на тоа правото на судска
заштита, тужителката нема законско право да бара во судска постапка да се врши
распределба на добивката и утврдување на висината на добивката.Одлука за
распределба на дивидендата и за начинот и висината на нејзината распределба,
може да донесува само Собранието на акционерското друштво како највисок
орган на друштвото на што основано се укажува во барањето за заштита на
законитоста.
И членот 56 од ЗХВ не и дава право на тужителката да бара директна
распределба на дивидентата преку судот, бидејќи непостапувањето согласно таа
законска одредба, значи основ за примена на член 166 став 1 точка 25 од истиот
закон, односно евентуална одговорност за прекршок на тужениот, пропишан со
оваа одредба. Овој пропис во никој случај не го овластува судот да го утврдува
износот на дивидендата по акција и да го задолжи тужениот тој износ да го
исплати.
Со оглед на изнесеното, Врховниот суд на Република Македонија наоѓа дека
тужбеното барање на тужителката е неосновано, односно дека одлуката за
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распределување на дивидендата е автономно право на акционерското друштво, а
тужителкта имала само право да ги оспори одлуките донесени од Собранието на
акционерите, вклучително и во судска постапка.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.147/2003 од
20.11.2003 година.
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