
Врховен суд на Република Македонија

Побарување врз основа на правосилна странска одлука
Гзз.бр.149/04

Сентенца

Утврдување на непостоење на побарување, не може да се бара ако таквото
побарување произлегува од правосилна странска судска одлука која била
призната како одлука донесена од домашен суд.

Образложение

Барањето за заштита на законитоста е неосновано.

Неоснован е и наводот истакнат во барањето за заштита на законитоста за
погрешна примена на материјалното право.

Во постапката по предметот од изведените докази, првостепениот суд утврдил а
второстепениот суд прифатил дека тужениот према тужителот со пресуда на
Трговскиот суд во Виена - Австрија 35 ЦГ 12/98 У-3-б од 19.01.2000 година имал
побарување односно тужителот бил задолжен да му плати на тужениот 31.159.450
АТС вклучувајќи и 10% камата сметано од 1.01.1995 година како и 786.996,98 АТС
во кои се засметани 59.255,83 АТС на име данок и 431.642 АТС на име трошоци
во постапката. Утврдено е дека ваквата правосилна пресуда со решение на
Основниот суд Битола ВПП.бр. 27/01 од 6.08.2001 година била призната како
одлука донесена од домашен суд. Потоа било утврдено дека према тужителот со
решение Ст.бр. 179/02 е отворена стечајна постапка и е донесено решение од
25.10.2002 година со кое се сметаат за оспорени излачното побарување на
доверителот - тужениот на сите средства и опрема предмети на решенијата И.бр.
3171/01 од 30.01.2002 година и И.бр.3771/01 од 28.12.2001 година. Исто така е
утврдено дека било оспорено и разлачното право на доверителот - тужениот по
предметот Впп.бр.27/01 од 6.08.2001 година.

Врховниот суд наоѓа дека на основа така утврдената фактичка состојба пониските
судови правилно го примениле материјалното право кога го одбиле тужбеното
барање на тужителите како неосновано.

Правилно пониските судови заклучиле дека тужителите немаат основ да бараат
утврдување на непостоење на побарување на тужениот према тужителите
(стечајниот должник и вработените кај тужителот), бидејќи во постапката по
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предметот било утврдено дека такво побарување на тужениот према тужителите
произлегувало врз основа на правосилна странска судска одлука која била
призната како одлука донесена од домашен суд со решение ВПП. бр.27/01 од
6.08.2001 година.

Судот го ценеше наводот во барањето за заштита на законитоста дека од страна
на двата суда погрешно било применето материјалното право, кога прифатиле
дека не можело да се оспорува утврдено побарување со странска пресуда, такви
побарувања можеле да се оспорат, Законот за стечај предвидувал во членот 187
став 2 и член 190 став 2, Законот за стечај не правел разлика за побарување
утврдено со домашни и странски пресуди, но оцени дека е неоснован.

Ова од причина што во конкретниот случај не можат да најдат примена
наведените одредби на кои се повикува подносителот на барањето за заштита на
законитоста, бидејќи не се работи за прифаќање или оспорување на побарување
утврдено со извршна правосилна пресуда. Се работи за признавање на
правосилна одлука на странски суд - Трговски суд во Виена Австрија број 35
ЦГ.12/98 У-36 од 19.01.2000 година во која е утврдено побарувањето на тужениот
према тужителите. Истата е призната како одлука донесена од домашен суд со
решение ВПП. 27/01 од 6.08.2002 година врз основа на Законот за решавање на
судирите на законите со прописите на другите земји во определени односи според
одредбите од член 86 -97 ( „Службен лист на СФРЈ“ број 43/82) кој се применува
согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот во РМ. Тоа значи
дека законитоста на таа одлука била испитувана и ценета во таа постапка и не
може повторно да се преоценува нејзината законитост.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.149/2004 од 3.02.2005
година.
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