
Врховен суд на Република Македонија

Признавање на побарување од стечаен управител Рев.бр.347/02

Сентенца

Кога стечајниот управител го признал побарувањето на доверителот во
стечајната постапка и таквото решение станало правосилно, не може
доверителот да води парница со цел да се стекне со кондемнаторна исправа
за истото побарување.

Образложение

Ревизијата е неоснована.
Првостепениот суд од изведените докази во текот на постапката утврдил а
второстепениот суд прифатил дека со решение на Основниот суд С., по одржани
рочишта за испитување на пријавени побарувања на доверителите на стечајниот
должник на сега тужителот му е утврдено пријавено побарување према сега
тужениот во паричен износ од 3.395.746,оо денари со камата сметано од
20.12.1994 година, а според претходно поднесена пријава во стечајната постапка.
Утврдено е исто така дека со решение од 06.12.1999 година е привремено
запрена стечајната постапка со цел да се донесе програма за финансиска и
сопственичка трансформација на тужениот.
При ваква утврдена фактичка состојба Врховниот суд на Република Македонија
наоѓа дека правилно е стојалиштето на пониските судови дека кога стечајниот
управител го признал побарувањето на сега тужителот како доверител и таквото
решение станало правосилно во таа постапка, согласно член 127 од Законот за
присилно порамнување, стечај и ликвидација, само доверител чие побарување е
оспорено во стечајната постапка може да води парница со цел да го утврди
побарувањето.
Пониските судови исто така утврдиле дека е започната постапка за
трансформација на тужениот поради што е привремено запрена стечајната
постапка.
Согласно член 81 од Законот за трансформација на претпријатијата со
општествен капитал, се носи програма за финансиска и сопственичка
трансформација, во која се опфатени и мерките за консолидација, а посебно се
предвидени активности на доверителите кои можат да го преземат долгот, да
извршат конверзија на долгот во траен влог, па дури може да се предвиди и
принудна конверзија на долгот во траен влог. Мерките пак, според член 82 став 4
од истиот закон, што се предвидени со програмата за трансформација имаат
правно дејство према сите доверители.
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Од ова произлегува дека со оглед на започната трансформација на должникот во
стечај, веќе важат одредбите од тој закон во поглед на конечното остварување на
побарувањето на сега тужителот како доверител на кој му е утврдено
побарувањето.
Наводите на тужителот во ревизијата дека се неправилни одлуките на пониските
судови и дека согласно одредбите на Законот за парничната постапка може да се
здобие со кондемнаторна исправа врз основа на која ќе може да се спроведе
извршување, и покрај фактот што е утврдено неговото побарување, се
неосновани, токму од погоре наведените причини. Тужителот како доверител веќе
има правен основ за реализирање на своето побарување на начин и во постапка
предвидена со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен
капитал ("Службен весник на РМ" бр.38 од 21.02.1993 година).

Решение на Врховниот суд на Република Македонија, Рев.бр.347/02 од 12.06.2003
година.
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