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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА –поим и дефиниција

ACTIO PAULIANA – Паулијанска тужба:
• посебен правен институт за прв пат востановен во Римското право
• ефикасен инструмент за заштита на доверителите, со чија помош се
отстрануваат последиците на полноважни располагања на должниците од
имотно-правен ефект, кои придонеле до отежнување или оневозможување
на наплатата на побарувањата
ПРЕД ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈ
Побивање на должникови правни дејствија –Закон за облигационите односи
ПОСЛЕ ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈ
Побивање на правни дејства на стечајниот должник –Закон за стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА
Побивање на правни дејствија по ЗОО и по Закон за стечај
Закон за облигационите односи – Сл.Весник на РМ бр.18/2001
- 5 измени и дополнувања (на одредбите за побивање само во 2008 г.)
Закон за стечај – Сл.Весник на РМ бр.34/2006
- 8 измени и дополнувања (без измени на одредбите за побивање)

 различни правни претпоставки, услови за побивање, активна и пасивна
легитимација, рокови, правни последици...

 по отворање на стечај, ЗОО во никој случај не може да се применува за
побивање должникови правни дејствија!
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ПРАВНИ ПРЕТПОСТАВКИ
• доверителот има побарување од должникот кое е стасано за исплата, без
оглед кога настанало
• не е битен видот на побарувањето (но законот дефинира „...исплата“)
• постои полноважно правно дејствие на должникот (склучил договор,
презел фактичко дејствие, процесно дејствие, пропуштање)
• правното дејствие:
- е преземено на штета на доверителите
- довело до губење на некое материјално право на должникот или
до настанување на материјална штета за должникот
• должникот е инсолвентен (не е во состојба да го исполни побарувањето)
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ИНСОЛВЕНТНОСТ во смисла на чл.269-а од ЗОО
3 кумулативни елементи
- должникот не ја исполнил обврската во рок од 90 дена од денот кога
препорачано или на друг соодветен начин доверителот му врачил писмена
опомена
- доверителот стори веројатно дека должникот повеќе ги нема во својот имот
паричните средства / предметите / правата на кои се однесува побивањето
- должникот во својот имот нема други парични средства, предмети и права
кои можат да се искористат за намирување на побарувањето
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
УСЛОВИ ЗА ПОБИВАЊЕ
Кај товарно располагање:
- во време на располагањето должникот знаел или можел да знае дека со
тоа им нанесува штета на своите доверители
- ако на третото лице тоа му било или можело да му биде познато
(ако третото лице е од редот на т.н.БЛИСКИ ЛИЦА, ова се претпоставува)
Кај бесплатно располагање:
- се смета дека должникот знаел дека нанесува штета на доверителите
- не е потребно на третото лице тоа да му било познато
- откажување од наследство се смета за бесплатно располагање
- доколку се работи за привиден договор, ќе се применат одредбите за
ништовност на привиден договор
Исклучено е побивање на вообичаени пригодни/наградни подароци и
подароци од благодарност сразмерни со имотот на должникот
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ПРАВНИ СРЕДСТВА
1. Тужба
2. Приговор (во парница)
АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
• доверител
ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
• трето лице со кое или во чија корист е преземено правното дејствие
• универзални правни следбеници на третото лице
• прибавувачот кој на товарен начин ја примил користа од третото лице
(само ако знаел дека прибавувањето на неговите претходници може да се побива)

• прибавувачот кој без надомест ја примил користа од третото лице
(иако не знаел...)

РОК ЗА ТУЖБА – 3 години од денот на преземање/пропуштање
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОБИВАЊЕТО
Правното дејствие го губи дејството:
-само спрема тужителот и
-само толку колку што е потребно за исполнување на неговото побарување.

Тужениот може да го избегне побивањето ако ја исполни должниковата
обврска!
- во таква ситуација тужбеното барање се одбива
- исполнувањето не е facultas alternativа и тоа треба да настапи пред
донесување на пресудата
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ
Историјат на тужбата и докази
Доверителот како тужител треба да докаже:
- стасано побарување спрема должник (кој не е тужен!)
- кое (полноважно) правно дејствие е преземено / пропуштено од должникот
- дека должникот е инсолвентен (до степен на веројатност)
- дека тужениот е стекнувач – трето лице
- субјективен елемент (несовесност) кај учесниците во правното дејствие
Петитум на тужбата
1. Да се утврди дека правното дејствие е без дејство спрема доверителот тужителот
2. На кој начин тужениот треба да трпи или што треба да стори, за да може
тужителот да го наплати своето побарување
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ПРЕСУДА
СЕ УТВРДУВА дека Договорот за продажба на моторни возила (датум, договорни
страни, заверка....) е без дејство спрема тужителот до висина потребна за
намирување на неговото парично побарување во износ од -----,00 денари со камата...
, па
СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот да трпи тужителот да го наплати ова побарување од
вредноста на моторните возила и тоа: (опис на моторните возила...), во рок од 15
дена од приемот на пресудата.

СЕ УТВРДУВА дека наследничката изјава за откажување од наследство дадена од
лицето (должник) XX во оставинската постапка О.бр.--/-- кај Нотар YY е без правно
дејство спрема тужителот во обем потребен за намирување на неговото парично
побарување во износ од -----,00 денари со камата... , па
СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот да трпи тужителот да го наплати ова побарување од
вредноста на 1/3 идеален дел од недвижниот имот и тоа: (опис на недвижниот имот
според катастарски индикации...), во рок од 15 дена од приемот на пресудата.
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
ВРХОВЕН СУД НА РМ
СЕНТЕНЦИ
1.
За побивање на должниковите дејствија преземени на штета на доверителот,
побарувањето на доверителот не треба да биде стасано по донесувањето на
правосилна одлука од која произлегува тоа побарување, туку од моментот на
втасаноста за исплата на побарувањето.
2.
За да се исполнат условите за побивање и да се смета дека должникот е
инсолвентен во смисла на чл.269-а од ЗОО, не е доволно само да е изминат
рокот од 90 дена од денот кога му била врачена опомената туку е потребно
кумулативно, доверителот да стори веројатно дека должникот повеќе ги
нема во својот имот паричните средства, предметите или правата на кои се
однесува побарувањето, односно должникот во својот имот нема други
парични средства, предмети или права кои можат да се искористат за
намирување на побарувањето на доверителот.
11

ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ПО ЗОО
Побивање на должникови правни дејствија (по ЗОО)
VS
Поништување на трансакции (по Закон за извршување)
член 27 од Закон за извршување
(1) Трансакциите преземени пред извршувањето на извршната исправа, кои
се неопходни за исполнување на побарувањата на доверителот, или со кои
одредени доверители се ставаат во поповолна положба, или кои се
преземаат само со цел да се спречи извршувањето врз таа сопственост, нема
да имаат правно значење врз извршувањето на извршната исправа.
(2) Трансакциите од ставот (1) на овој член ќе се сметаат за ништовни ако се
преземени во период од шест месеца пред донесувањето на извршната
исправа.
(3) Ништовноста на трансакциите се утврдува со правосилна одлука донесена
во парнична постапка.
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА
НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК

СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА:
 колективна судска постапка
 инсолвентност –од формално-правна природа
 органи на стечајната постапка
ЦЕЛ НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА:
– колективно намирување на доверителите
ЦЕЛ НА ПОБИВАЊЕ ДОЛЖНИКОВИ ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА ВО СТЕЧАЈ ?

 Повратно дејство на стечајот врз полноважни имотноправни располагања
 Спречување на дискриминација или фаворизирање на одделни доверители
 Отстранување на штетни дејствија во корист на сите доверители
 „Реконструкција“ на стечајната маса
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ПРЕТПОСТАВКИ
Општи претпоставки:
• настапиле последици од отворена стечајна постапка
• постои полноважно правно дејствие преземено пред отворање на стечај
(договори, фактички дејствија, процесни дејствија, пропуштања)
• со правното дејствие:
- имотот на должникот се намалил во корист на друг
- формално-правно е отежнато намирувањето на доверителите
- одделни доверители се ставени во поповолна положба
- се нарушува воедначеното намирување на доверителите
• со побивањето објективно би се создале поповолни услови за намирување
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ПРЕТПОСТАВКИ
Посебни претпоставки:
• објективни:
- инсолвентност (постоела или претстоела)
- оштетување / нарушување на воедначено намирување на доверители
- рок за побивање
• субјективни:
- другата страна да знаела (или морала да знае) за инсолветноста и/или
дека со тоа се оштетуваат доверителите
- намера на должникот да ги оштети доверителите, а другата страна да
знаела (или се претпоставува дека знаела) за намерата
- блиски лица
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК

БЛИСКИ ЛИЦА:
Блиски лица на должник –трговец поединец:
Брачен другар, роднини и нивни брачни другари, лица во заедница
Блиски лица на должник –правно лице:
Лице кое учествува во управувањето, капитално поврзано лице, лице во
договорна релација од статусна или трудова природа кое има можност да
биде запознаено со економската положба, лица кои имаат лични врски со
наведените лица
Блиски лица се определени и во Законот за трговски друштва
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА - ПРЕДМЕТ НА ПОБИВАЊЕ
1. Правни работи помеѓу должник и стечаен доверител
(дозволено / недозволено намирување)
2. Правни работи со кои доверителите непосредно се оштетуваат
3. Намерно оштетување
4. Правни работи без или со безначаен надоместок
5. Правни работи во корист на таен содружник во тајно друштво
6. Правно дејствие за кое има извршна исправа или е преземено во текот на
присилно извршување
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ДОЗВОЛЕНО НАМИРУВАЊЕ
Услови:
• обезбедување или намирување на стечаен доверител во согласност со
содржината на неговите права
• должникот неспособен за плаќање
• доверителот знаел / морал да знае за неспособноста за плаќање
• блиско лице
Време на преземање на дејствието:
• три месеци пред поднесување на предлог за стечај
• по поднесување на предлог за стечај
Посебни околности кај дозволено намирување:
• не може да се бара враќање на она што должникот го исплатил врз основа
на меница во случај ако според посебен закон доверителот би го изгубил
меничното барање спрема другите менични должници
• соодветна примена и кај исплати врз основа на чек
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
НЕДОЗВОЛЕНО НАМИРУВАЊЕ
Основен услов:
• обезбедување или намирување на стечаен доверител кое немал право да
го бара или немал право да го бара на тој начин и во тоа време
Време на преземање на дејствието / посебен услов:
• 30 дена пред поднесување на предлог
• 90 дена пред поднесување на предлог /
1.должникот бил неспособен за плаќање или
2.доверителот знаел дека се оштетуваат стечајните доверители

Во пракса: - плаќање на застарена обврска
- наместо исплата во пари, предавање на одредени предмети
- плаќање на сеуште недоспеана обврска
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ РАБОТИ СО КОИ ДОВЕРИТЕЛИТЕ НЕПОСРЕДНО СЕ ОШТЕТУВААТ
Услови:
• сите правни работи со кои непосредно се оштетуваат доверителите
• дејствија (и пропуштања) со кои должникот:
- губи одредени свои права
- трпи врз него да остане во сила или да се остварува побарување
• должникот неспособен за плаќање
• другата страна знаела / морала да знае за неспособноста за плаќање и/или
дека има предлог за стечај
Време на преземање на дејствието:
• 90 дена пред поднесување на предлог за стечај
• по поднесување на предлог за стечај
Во пракса: - отпишување на долг, неосновано признавање на долг
- пристапување кон туѓ долг, емство
- пропуштање да се поднесе тужба, правен лек, приговор
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
НАМЕРНО ОШТЕТУВАЊЕ
Услови:
• намера на должникот да ги оштети доверителите (не е потребна инсолвентност!)
• другата страна знаела за намерата (ова се претпоставува ако знаела дека се
заканува неспособност за плаќање и дека ќе се оштетат доверителите)
Време на преземање на дејствието:
• последните 10 години пред поднесување на предлог за стечај

Условите и рокот за намерно оштетување се применуваат и за побивање
правни работи во кои должникот за својата чинидба примил противчинидба
со еднаква вредност што директно влегла во неговиот имот (плаќање во
готово)
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
НАМЕРНО ОШТЕТУВАЊЕ (со учество на блиско лице)
Услови:
• двострано товарен договор меѓу должникот и блиско лице
• намера на должникот да ги оштети доверителите
• со договорот непосредно се оштетуваат стечајните доверители
Време на преземање на дејствието:
• 2 години пред поднесување на предлог за стечај

Договорот не може да се побива ако блиското лице докаже дека не му била
позната намерата на должникот за оштетување на доверители

23

ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ РАБОТИ БЕЗ НАДОМЕСТОК ИЛИ СО БЕЗНАЧАЕН НАДОМЕСТОК

Услови:
• правната работа да е преземена без надоместок или со безначаен
надоместок на товар на должникот
• не може да се побива ако се работи за вообичаен пригоден подарок со
незначителна вредност
Време на преземање на дејствието:
• 4 години пред поднесување на предлог за стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ТАЈНО ДРУШТВО
–стечај над имот на друштвото на јавниот содружник
Услови:
• правна работа со која на таен содружник влогот му е целосно или делумно
вратен или му е простен уделот во настаната загуба
• да биде отворена стечајна постапка над имотот на друштвото на
претприемачот -јавен содружник
• причината за стечај да не настапила пред склучување на правната работа
Време на преземање на дејствието:
• 1 година пред поднесување на предлог за стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ИЗВРШНА ИСПРАВА / ДЕЈСТВИЕ ВО ИЗВРШУВАЊЕ
Услови:
• должникот во (судска, управна, нотарска и др.) постапка од каде
произлегува извршна исправа, постапувал на начин што ги исполнува
условите за побивање по еден од поединечните правни основи за побивање
• истото се однесува и за постапувањето на должникот при присилно
извршување
Време на преземање на дејствието:
• во зависност од правниот основ на побивањето
 Не се побива самата извршна исправа, туку дејствијата преземени во
постапката во која е донесена извршната исправа
(пресуда, пресуда по признание или врз основа на одрекување, судско
порамнување, одлука на арбитражен суд, нотарска исправа, одлука на
управен орган...)
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПО ОТВОРАЊЕ НА СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

Предмет на побивање се и правни дејствија на поранешен стечаен
управник, кои останале во сила според правилата на веродостојност на она
што е запишано во јавните книги
 правни работи насочени кон оштетување на стечајната маса
 се побивааат по истите правила како и дејствијата преземени пред стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ПОБИВАЊЕ

ВРЕМЕ НА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ПРАВНОТО ДЕЈСТВО:
• кога ќе настапат правните последици
• кога ќе се поднесе барање за упис во јавна книга или регистар
• кај обврски со услов или рок, кога ќе се преземе дејството без оглед на
условот или рокот
РОКОВИ И НИВНО ЗАСМЕТУВАЊЕ:
• од почетокот на денот во месецот што по број одговара на денот на
поднесување на предлогот за стечај
• ако тој ден не постои, од почетокот на наредниот ден
• ако се поднесени повеќе предлози за стечај, од првиот образложен
предлог, дури и ако постапката е отворена по повод подоцнежен предлог
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ СРЕДСТВА
1. Тужба, до заклучување на стечајната постапка
- Историјат, петитум
- Функционална надлежност: постапува стечајниот судија
- Итна постапка, ЗПП со скратени рокови
2. Приговор во парница, без временско ограничување
АКТИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
Во име на стечајниот должник:
• стечаен управник
• стечаен доверител со утврдено / оспорено побарување за кое води спор
ПАСИВНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
• трето лице (противникот) спрема кое е преземено побиваното дејство
• трето лице и стечајниот должник, ако тој не е тужител (нужни сопарничари)
• наследник или универзален правен следбеник на противникот, под услови
определени со Законот за стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОБИВАЊЕТО
Секогаш спрема стечајната маса, со ПРЕСУДА:
• Конститутивен дел –се создава промена во одреден правен однос:
Се утврдува дека побиеното правно дејствие е без дејство спрема стечајната
маса на должникот
• Кондемнаторен дел –се наложува конкретна престација:
Се задолжува противникот да ги врати во стечајна маса сите имотни користи
стекнати врз основа на побиеното правно дејствие
-ако е предмет да се определи
-ако е противвредност да се изрази парично
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРЕСУДА
СЕ УТВРДУВА дека Договорот за продажба на моторни возила е без дејство
спрема стечајната маса, па
СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот да ги врати во стечајната маса моторните возила...,
како и сите имотни користи стекнати врз основа на побиеното правно дејствие

СЕ УТВРДУВА дека Договорот за отстапување на побарување (цесија) е без
дејство спрема стечајната маса, па
СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот да ги врати во стечајната маса средствата во износ од
_______ денари со законска казнена камата сметано од ______ г. до исплата

СЕ УТВРДУВА дека Договорот за залог –хипотека... е без дејство спрема
стечајната маса, па
СЕ ЗАДОЛЖУВА тужениот да издаде исправа подобна за бришење на
заснованото заложно право, а во спротивно пресудата да претставува основ за
бришење на заложното право во јавните книги при АКН.
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ПРАВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПОБИВАЊЕТО

Права на противникот на побивањето:
• ако го врати применото, неговото побарување повторно може да се намири
(во законот нема рок за пријавување на вака „оживеано“ побарување, но стечајниот
управник може и треба да се впушти во оцена на пријавата и да се произнесе за
прифаќање или оспорување)

• има право да бара враќање на противчинидбата од стечајната маса, ако таа
сеуште може да се извои или ако масата е збогатена за вредноста на
чинидбата
• во спротивно, може своето право на враќање на противчинидбата да го
оствари како стечаен доверител

32

ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ОД СУДСКАТА ПРАКСА...
Рев.бр.85/12 од 10.10.2013 г. на Врховен суд на РМ
(ТС.бр.75/09 на ОС Велес)

Побивање на правни дејствија во извршна постапка пред суд (во 2002 г.)
• записници, заклучоци за попис и процена и за продажба на удел
• да се врати уделот во стечајна маса / основ за упис на промена во Т.рег.

ТСЖ.бр.1754/14 од 27.08.2014 г. на Апелационен суд Скопје
(ТС.бр.84/13 на ОС Велес)

Побивање на договори за отстапување на побарување (цесија)
• сите цесии склучени 90 дена пред предлог за стечај
• фактот за неспособност за плаќање – јавно достапен податок во ЦРРМ
• камата од денот на пресудување
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ДИЛЕМИ ВО СУДСКАТА ПРАКСА...
Побивање на правни дејствија VS. утврдување на ништовност ?
 се работи за два различни правни институти, не може да се комбинираат!
 предмет на побивање можат да бидат само полноважни правни дејствија
 Законот за стечај не содржи lex specialis одредби за ништовност
 правните дејствија кои се спротивни на Устав и закон (не се полноважни)
не можат да се побиваат, туку може да се бара утврдување на ништовност по
правилата на ЗОО
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА НА СТЕЧАЕН ДОЛЖНИК
ОД СУДСКАТА ПРАКСА... (по отворање стечај)
Судот со пресуда утврдил ништовност на договор и дека истиот не
произведува правно дејство, но со примена на одредбите за побивање
правни дејствија од Законот за стечај
Пресуда Рев.бр.1298/10 од 21.04.2011 г. на Врховен суд на РМ
-не може да се утврдува ништовност на договор, доколку истиот може да
биде предмет на побивање според правилата на Законот за стечај
Судот со пресуда утврдил дека договорот за пренос на удел е ништовен и не
произведува правно дејство и определил пресудата да претставува основ за
промена на сопственоста во трговскиот регистар, со примена на чл.95 од ЗОО

Пресуда Рев.бр.56/16 од 25.02.2016 г. на Врховен суд на РМ
-дозволено е со тужба да се бара утврдување ништовност на правни работи
на стечаен должник ако се спротивни на Устав, закон и обичаи, освен од
причините кои се основ за побивање според Законот за стечај
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ПОБИВАЊЕ НА ПРАВНИ ДЕЈСТВИЈА
ПРАШАЊА ?
ДИСКУСИЈА...
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Ви благодариме на вниманието.

Излагачи:
Судија Александар Шопов
Претседател на Основен суд Велес
Судија Лидија Димчевска
Апелационен суд Скопје

