
Врховен суд на Република Македонија

Овластување на Народна банка У.бр.391/00

Сентенца

Народната банка на Република Македонија при давање согласност за
промена на сопственичката структура на акциите со право на управување на
банка, има право да цени од каде потекнува основачкиот капитал на банката
во паричен облик, без оглед по кој основ се врши промената на
сопственичката структура.

Образложение

Тужбата е неоснована.
Со оспореното решение на Советот на Народна банка на Република Македонија
се одбива како неоснована жалбата на тужителот изјавена
против решението на Гувернерот на Народна банка од 17.12.1999 година, со кое е
одбиено барањето за издавање согласност за промена на сопственичката
структура на акциите со право на управување со М.Б. АД С., на име на ТП "В. П." -
Скопје, во висина на 5,39% од вкупниот број на акциите со право на управување
со банката.
Судот најде дека оспореното решение е законито и со него не е повреден законот.
Тужителот во тужбата наведува дека при донесување на оспореното решение не
се почитувани правилата на управната постапка со оглед дека Гувернерот и
Советот на Народна банка на Република Македонија повикувајќи се на точка 19 од
Одлуката за документацијата и постапката за издавање согласности според
одредбите на Законот за банки и штедилници, при оцена на барањата за
издавање согласност, побарале и таква дополнителна документација која
воопшто не се однесува на барањето за издавање согласности, односно дека при
поднесување на барањето тужителот доставил комплетна документација согласно
точка 8 став 2 алинеја 1 од наведената Одлука.
Ваквите наводи се неосновани од причина што согласно точка 19 од Одлуката, во
постапката за оцена на барањето за издавање на бараната согласност Народна
банка може да побара прецизирање на веќе доставената документација и
доставување дополнителна документација. Од ова произлегува дека банката
може да бара доставување на сета потребна документација која по нејзина оцена
може да и користи при одлучувањето по барањето без ограничување.
Оценувајќи ги наводите на тужителот во тужбата за погрешно утврдена фактичка
состојба и погрешна примена на материјалното право, судот најде дека истите се
неосновани поради следното:
Според член 45 став 1 од Законот за залог на подвижни предмети и права
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("Службен весник на РМ" бр.21/98), ако побарувањето на залогопримачот кај
регистрираниот залог не биде намирено во рокот на пристигнување, тој може да
бара од судот да донесе решение најдоцна во рок од 8 дена заложениот предмет
да биде одземен од залогодавачот и да му биде предаден нему во владение.
Според член 51 од истиот закон, ако побарувањето не биде намирено во рокот на
пристигнувањето, залогопримачот кај нерегистрираниот залог и кај
регистрираниот залог кога залогопримачот во постапката за реализација на
заложното право стекнал владение врз заложениот предмет согласно со членот
45 од овој закон, има право да пристапи кон продажба на заложениот предмет на
јавна продажба со почетна цена која е еднаква на висината на побарувањето
обезбедено со залогот по истекот на 30 дена од предупредувањето на
залогодавачот дека така ќе постапи. Според став 3 од истиот член, ако
заложениот предмет не можел да се продаде на првото рочиште од јавната
продажба, залогопримачот може да бара од судот предметот да му биде досуден
нему.
Од цитираните законски одредби произлегува дека постапката за реализација на
заложното право се врши преку судот во предвидена постапка, а не како што
тужителот смета дека тоа не е императивна обврска и дека во конкретниот случај
истиот немал потреба ни интерес да поведе судска постапка за јавна продажба,
со оглед на тоа што побарувањата не биле намирени во рокот и извршувањето на
своите побарувања го прифатил преку пренос на сопственоста на предметните
акции на свое име.
Неоснован е и наводот на тужителот дека неосновано на тужителот му е даден
статус на основач на банка и акционер, односно нов акционер на банка стекнат
преку купување акции од постојните акционери оснивачи на банката со примена
на член 7 став 3 од Законот за банки и штедилници.
Ова, од причина што според член 9 став 2 од Законот за банки и штедилници,
според кој за промена на сопственичката структура на акциите со право на
управување со банката согласност дава Народна банка и точка 17 од Одлуката за
документацијата и постапката за издавање согласност според одредбите на
Законот за банки и штедилници, според која при оцена на барањето за издавање
согласност од точка 4, 5, 7, 8, 10 и 11 од оваа Одлука, Народна банка оценува
дали се исполнети законските услови за издавање на согласноста и дали со
издавањето на согласноста нема да се загрози солвентноста, ликвидноста и
профитабилноста, односно стабилноста и сигурноста на банката која бара
издавање на согласноста, судот смета дека правилно е применет во конкретниот
случај член 7 став 3 од Законот за банки и штедилници.
Имено, според член 7 став 3 од Законот за банки и штедилници, основачкиот
капитал на банка, како паричен облик, мора да потекнува од сопствени оданочени
приходи на основачите.
Имајќи ја предвид цитираната законска одредба и одлуката, судот смета дека
истите го предвидуваат правото на Народна банка на Република Македонија при
давањето согласност за промената на сопственичката структура на акциите со
право на управување на банката да го ценат и потеклото на основачкиот капитал
на банката во паричен облик, без оглед по кој основ се врши промената на
сопственичката структура, имајќи ги предвид целите на заштита - солвентноста,
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ликвидноста и профитабилноста, стабилноста и сигурноста на банката која бара
издавање на согласноста.
Тужениот орган врз основа на ревизорскиот извештај за 1997 и 1998 година,
утврдил дека тужителот не располагал со средства кои потекнуваат од сопствени
оданочени приходи, па од тие причини судот смета дека во конкретниот случај
правилно е применет член 7 став 3 од Законот за банки и штедилници.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, У.бр.391/2000 од 17.5.2000
година.
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