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Сентенца

Запишувањето во трговскиот регистар на брокерското друштво не е услов за
вршење на брокерските работи во фаза на добивање на одобрение ако
брокерското друштво е опфатено во заклучокот на Комисијата за хартии од
вредност.

Образложение

Барањето е неосновано.
Имено, во барањето за заштита на законитоста се наведува дека во текот на
постапката е утврдено дека брокерското друштво на тужената е регистрирано,
односно запишано во трговскиот регистар на 20.11.1998 година, договорот за
вршење на брокерски услуги меѓу странките е склучен на 26.10.1998 година, а
продажбата на акциите е извршена на 05.11.1998 година, поради што
подносителот смета дека во моментот на склучување на договорот и вршењето на
брокерските услуги тужената не била регистрирана за вршење на брокерски
услуги.
Според член 81 од Законот за хартии од вредност (ЗХВ) ("Службен весник на
РМ" бр.7/97), берза можат да основаат правни лица со седиште во Република
Македонија чие единствено работење неспоредно исклучиво е поврзано со
тргување со хартии од вредност. Според став 2 од истиот член основачите мораат
да имаат одобрение за вршење на работи на тргување со хартии од вредност од
Комисијата за хартии од вредност.
Според член 181 став 1 од истиот закон, друштвата кои се занимаваат со
работење со хартии од вредност, должни се својата организација, работење и
општи акти да ги усогласат со одредбите на овој закон и да ја обноват дозволата
за вршење на работа во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој
закон.
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби и писмените докази и
известување од Комисијата за хартии од вредност при Владата на Република
Македонија од 4.03.1998 година, за заклучокот на оваа Комисија во врска со
барањето на оснивачите на берзата за давање одобрение за основање на
брокерско-посредничко друштво, овој суд наоѓа дека ваквите наводи се
неосновани.
Имено, согласно ЗХВ, Комисијата за хартии од вредност е овластена за давање
одобрение за вршење на работи на тргување со хартии од вредост што
подразбира основање на брокерско - посреднички друштва како овластени
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учесници на берзата што вршат работи на тргување со долгорочни хартии од
вредност. Според известувањето од истата, со оглед да постапката за добивање
одобрение за основање брокерско - посредничко друштво било влезено во
процедура, Комисијата донела заклучок единствено оснивачите на берзата
таксативно наброени во ова известување меѓу кои е и тужената да се овластени
да продолжат со тргувањето со хартии од вредност.
Поради наведеното овој суд наоѓа дека е неоснован и наводот дека услов за
вршење на брокерски работи е брокерското друштво да било регистрирано при
надлежниот суд. Ова, и ако се има предвид дека согласно член 119 став 1 од ЗХВ,
само како услов за запишување во трговскиот регистар е предвидено добивање
одобрение од Комисијата за хартии од вредност. Со оглед да постапката за
добивање одобрение, односно постапката за усогласување на работата на
основачите на Македонската берза АД - С. согласно член 182 од наведениот закон
била во тек, во конкретниот случај од значење е заклучокот на Комисијата за
хартии од вредност која согласно законот е овластена за давање на одборение за
формирање на брокерско - посредничко друштво, истата врши контрола во
неговото работење и овластена е да го одземе одобрението за вршење на работа
со долгорочни хартии од вредност.

Пресуда на Врховниот суд на Република Македонија, Гзз.бр.36/03 од 4.06.2003
година.
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