
Врховен суд на Република Македонија

Паричен депозит Гзз.бр.28/01 и Рев.бр.112/01

Сентенца

Паричното побарување на доверителот по основ на паричен депозит, не
може да биде предмет на излачно право, без оглед на договорниот основ по
кој е депониран кај стечајниот должник - банка.

Образложение

Ревизијата и барањето за заштита на законитоста (БЗЗ) се неосновани.
Неосновани се наводите во ревизијата дека второстепениот суд сторил
суштествена повреда на одредбите на парничната постапка од член 340 став 2
точка 10 од Законот за парничната постапка (ЗПП), на начин што во побиваната
пресуда како тужен е означен правен субјект кој не постои. Имено, точно е дека во
уводот на пресудата името на тужениот како странка во спорот е без додавката
"во стечај" меѓутоа во неговото име како подносител на жалбата во уводот и во
изреката на пресудата која согласно член 324 став 3 од ЗПП ја содржи одлуката
на судот е содржана додавката "во стечај".
Неосновани се наводите во ревизијата и во БЗЗ за погрешна примена на
материјалното право.
Имено, од изведените докази, првостепениот суд утврдил дека странките во овој
спор на 17.12.1998 година склучиле договор за депозит по видување на име и за
сметка на население, заверен кај тужениот од 17.12.1998 година. Според
договорот странките се договориле тужителот да уплати на благајната на Банката
- комисионер 2.000.000,00 денари веднаш по склучувањето на договорот, а
Банката - тужениот да го пласира овој износ како кредит на правното лице Р. од
К., со намена за обртни средства, рок на враќање од 3 месеци и камата од 3,5%
месечно, при што Банката - тужениот се обврзала на тужителот како депонент да
му плаќа камата во висина од 2,5% месечно. Тужителот согласно преземената
обврска истиот ден кога е склучен договорот го уплатил на благајната кај тужениот
договорениот износ, а тужениот понатаму го пласирал овој износ како кредит на
правното лице Р. од К., при што наведениот износ тужениот го наплатил од
корисникот на кредитот Р. на 18.03.1999 година, па со оглед на тоа сметано од тој
датум истиот бил должен износот уплатен од тужителот со предвидената камата
да му го врати на тужителот.
Со Одлука на Гувернерот на Народната банка на Република Македонија од
14.04.1999 година тужениот бил прогласен како неликвидна филијала и бил
исклучен од платниот промет, а во меѓувреме врз основа на пријава од 29.02.2000
година над тужениот била отворена стечајна постапка. Во таа постапка со
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решение на Основниот суд С. од 27.04.2000 и 23.05.2000 година биле утврдени
побарувањата на доверителите, односно со наведеното решение било оспорено
правото на одвоено намирување на тужителот како доверител за износот предмет
на овој спор, поради што бил упатен на парница да се утврди неговото излачно
право.
Врз основа на вака утврдената фактичка состојба првостепениот суд го усвоил
тужбеното барање на тужителот, со образложение дека во конкретниот случај се
работи за договор за комисион, па согласно одредбите од Законот за
облигационите односи (ЗОО) кои се однесуваат на овој договор, конкретно член
789, тужителот основано побарува излачување на износот предмет на овој спор
од стечајната маса на тужениот, како комитент во смисла на член 788 од тој закон,
затоа што тој износ не влегува во стечајната маса.
Постапувајќи по изјавената жалба од тужениот, второстепениот суд ја преиначил
пресудата на првостепениот суд на начин што го одбил тужбеното барање на
тужителот. Второстепениот суд врз основа на утврдената фактичка состојба од
страна на првостепениот суд наоѓа дека во случајот се бара излачување од
стечајната маса на пари, кои не се предмет и како такви според одредбата од
член 789 од ЗОО и член 80 став 1 од Законот за стечај, не може да се излачуваат
од стечајната маса.
Со ваквиот заклучок на второстепениот суд, се согласува и овој суд.
Во случајот тужителот бара да се утврди дека тој има излачно право за
издвојување од стечајната маса на тужениот на предметниот паричен износ,
депониран кај тужениот по основ на договорот за депозит заклучен на 17.12.1998
година тврдејќи дека се работи за договор за комисион и повикувајќи се на
одредбите на ЗОО што се однесуваат на таквиот договор, посебно на одредбите
од член 788 и 789. Од содржината на договорот недвосмислено произлегува дека
се работи за еден договорно уреден облигационо-правен однос според кој
тужениот бил овластен депонираниот износ понатаму да го пласира како кредит,
под договорените услови и согласно своето работење, а од тоа двете страни да
остварат корист во камата. Од сето тоа произлегува сигурен заклучок дека
тужителот спрема тужениот имал парично, облигационо-правно побарување.
Заради правилно одлучување по така поставеното тужбено барање
второстепениот суд правилно пристапил кон примената на член 80 од Законот за
стечај, како посебен закон, што го уредува правото чие утврдување се бара.
Согласно став 1 од овој член, лице кое врз основа на некое свое стварно или
лично право може да докаже дека некои предмети не спаѓаат во стечајната маса,
не е стечаен доверител. Неговото право на издвојување на предметот ќе се
утврдува според правилата што важат за остварување на тие права надвор од
стечајната постапка.
Од содржината на цитираната одредба од Законот произлегува дека излачно
право може да се стекне само на предмети, а не и на парични побарувања.
Излачен доверител е лице кое има некое стварно или лично право на определен
предмет, а тој во моментот на отварањето на стечајната постапка се наоѓа кај
должникот и не му припаѓа.
Врз основа на предметниот договорен однос тужителот не можел да се стекне со
стварно или лично право на побарувањето спрема тужениот, што би му дало
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основ за издвојување на предметниот паричен износ од стечајната маса на
должникот, во смисла на цитираната одредба. Ваквото стојалиште наоѓа потврда
и во останатите ставови од член 80, како и во самиот наслов.
Врз основа на изнесеното, по мислењето на овој суд, паричното побарување на
доверителот по основ на паричен депозит не може да биде предмет на излачно
право, без оглед на договорниот основ по кој е депониран кај стечајниот должник -
банка.
Во смисла на изнесеното треба да се толкуваат и одредбите од член 788 од ЗОО,
што се однесуваат на права и ствари што комисионерот, извршувајќи го налогот,
ги стекнал во свое име но за сметка на комитентот и член 789 што се однесуваат
на правото на комитентот да бара излачување на стварите што му ги предал на
комисионерот заради продажба како и стварите што комисионерот ги набавил за
негова сметка. Основот на таквите права на комитентот е во фактот што правата
на стварите предадени по овој основ на комисионерот остануваат и понатаму
негови, а правата и стварите што тој ги прибавува по налог на комитентот му
припаѓаат на комитентот, а не ги стекнува комисионерот. Според тоа, по
наоѓањето на овој суд и цитираните одредби не даваат основ за уважување на
предметното барање.

Пресуда и решение на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.28/2001 и
Рев.бр.112/2001 година.
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