
Врховен суд на Република Македонија

Располагање со недвижен имот Рев.бр.627/00

Сентенца

Со заокружувањето на процесот на трансформација на претпријатијата со
општествен капитал и по извршениот упис во судскиот регистар, тужениот
можел слободно да располага со својот недвижен имот.

Образложение

Ревизијата е неоснована.
Со побиваните пресуди е одбиено тужбеното барање на тужителот како
неосновано, од причина што не биле повредени одредбите на член 111 од ЗТПОК,
за да може да биде поништен договорот за продажба, склучен помеѓу тужените за
предметната деловна просторија, бидејќи во моментот на склучувањето на
договорот не само што бил реализиран начинот на трансформацијата, туку била
извршена целосна трансформација за 100% на претпријатието и во целост биле
извршени обврските сспрема Агенцијата пред да биде склучен договорот.
Одлучувајќи по ревизијата на тужителот, Врховниот суд на Република Македонија
ја одби како неоснована од следните причини:
Во постапката по предметот, покрај другото, првостепениот суд утврдил, а
второстепениот суд прифатил дека АД "С.Т." од С. во текот на 1996 година се
трансформирала во четири ДОО, еден од нив е и првотужениот, со откуп од
страна на вработените. АД "С.Т." бил сопственик на самопослугата бр.9 изградена
на КП.бр.1346 на КО С. по основ на градба, утврдено со пресуда на тогашниот
Окружен стопански суд, која се наоѓа во приземјето на станбената зграда на улица
во С., која врз основа на одлука за спогодбена распределба на имотот му
припаднала во дел на првотужениот. Првотужениот со договор за продажба на
другите двајца тужени им ја продал оваа деловна просторија за цена од 1.240.000
ДМ. Во моментот кога е склучен договорот за продажба, првотужениот имал
извршено целосна уплата на обврските сспрема Агенцијата за трансформација на
претпријатија со општествен капитал на Република Македонија (Агенцијата), по
договор, односно уште на 7.3.1996 година.
Врз основа на оваа утврдена фактичка состојба, пониските судови го одбиле
тужбеното барање на тужителот како неосновано наоѓајќи дека не биле повредени
одредбите на член 111 од ЗТПОК, за да може да биде поништен договорот за
продажба склучен помеѓу тужените за предметната деловна просторија, бидејќи
во моментот на склучувањето на договорот не само што бил реализиран начинот
на трансформацијата, туку била извршена целосна трансформација за 100% на
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претпријатието, од првотужениот биле извршени во целост обврските сспрема
Агенцијата, продажбата била извршена по пат на јавно наддавање согласно член
16 од Законот за промет со земјиште и згради и првотужениот можел слободно да
располага со својот имот, кое располагање не било спротивно на член 3 став 3 од
ЗПП. И по наоѓање на Врховниот суд на Република Македонија, договорот за
продажба чие поништување се бара не е склучен спротивно на член 111 од
ЗТПОК, од причина што во смисла на оваа одредба продажбата на градежни
објекти и други основни средства со вредност поголема од 50.000 ДМ, не може да
се изврши без согласност на Агенцијата само додека не се отпочне со
реализација на избраниот начин на трансформација, што не е случај и во
дадената ситуација, бидејќи првотужениот не само што отпочнал со реализација
на избраниот начин на трансформација, туку истиот и завршил со процесот на
трансформација со целосна приватизација на претпријатието од 100%, од негова
страна во целост биле извршени обврските сспрема Агенцијата пред да се склучи
предметниот договор, а која околност не била спорна помеѓу странките.
Во контекст на ова, тужителот неосновано укажува во ревизијата дека пониските
судови при одлучувањето немале предвид каков модел на трансформација на
општествениот капитал избрал првотужениот, какви цели на трансформацијата
според избраниот модел воспоставил со Програмата и одлуката и дека
првотужениот се обврзал да изврши промена на односот сспрема сопствениот
капитал согласно избраниот модел. Од тие причини, тужителот преку Агенцијата
за трансформација му ги отстапил уделите на првотужениот со некоја фиктивно,
во бодови и проценти утврдена вредност, а не со купопродажба, како што
погрешно заклучуваат пониските судови. Првотужениот наместо да пристапи кон
реализација на одлуката и целите на трансформацијата согласно избраниот
модел, истиот ги погазил сите морални и етички норми, очекувањата на тужителот
како примарен сопственик и очекувањата на неговите вработени, па пристапува
кон целосна распродажба на сите средства, сосема друг модел на
трансформација, поради што смета дека договорот е ништовен и по тој основ во
смисла на член 103 од ЗОО.
Со заокружувањето на процесот на трансформацијата на првотужениот,
извршениот упис во судскиот регистар, целосна приватизација и извршување на
сите обврски сспрема Агенцијата од страната на првотужениот, првотужениот
можел и може слободно да располага со својот недвижен имот, односно да
продава градежни објекти со вредност поголема од 50.000 ДМ. Од тој момент
овластувањата на јавниот правобранител за заштита на претпријатијата и
општествениот капитал престануваат. Ова, од причина што согласно член 99 од
ЗТПОК, јавниот правобранител врши заштита на претпријатијата и општествениот
капитал, презема мерки и правни средства, поведува постапка пред Уставниот суд
на Република Македонија или пред судовите постапка за укинување или
поништување на одлуки или други акти со кои се оштетува општествениот капитал
само во процесот на трансформација.
Согласно член 106 став 1, 3 и 7 од истиот закон, доколку статусната промена на
претпријатието настане пред влегувањето во сила на овој закон и постои
сомневање дека е оштетен општествениот капитал, по барање на јавниот
правобранител може да се врши финансиска, сметаководствена и правна
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контрола на законитоста и исправноста на спроведувањето на постапката и во
случај ако се оцени со контролата дека е оштетен општествениот капитал, може
да поведува соодветна постапка за поништувње или за утврдување неважност на
одделни акти или договори, склучени на штета на општествениот капитал.
Предвид на гореизнесеното, по наоѓање на Врховниот суд на Република
Македонија, договорот за продажба склучен помеѓу тужените, чие поништување
се бара, не е ништовен во смисла на член 103 од ЗОО, бидејќи истиот не е
склучен спротивно на присилните прописи или моралот и етиката на нашето
општество.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија Рев.бр.627/2000 од
25.10.2000 година.
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