ЗАКОНСКА ЗАТЕЗНА КАМАТА И ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА
На трошкове парничног поступка досуђује се законска затезна камата од
дана пресуђења.
Образложење: Првостепени суд је на име трошкова поступка тужиоцу признао
укупан износ од 42.764,00 динара, од чега износ од 6.000,00 динара на име састава
тужбе, износ од 6.000,00 динара за поднесак од 20. марта 2015. године, износ од
10.000,00 динара на име вештачења и износ од по 7.500,00 динара на име награде
пуномоћнику за приступ на 2 одржана рочишта, као и на име судских такси и то таксе
на тужбу износ од 3.260,00 динара и на име таксе на пресуду износ од 2.504,00 динара.
На наведени износ тужиоцу је досудио законску затезну камату од дана пресуђења па
до исплате. Другостепени суд је ценио жалбени навод којим тужени оспорава
правилност одлуке о трошковима парничног поступка наводећи да је првостепени суд
погрешно поступио када је обавезао тужену да плати законску затезну камату на
утврђени износ трошкова почев од дана пресуђења па до исплате, те налази да исти
није основан. Наиме, Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број
31/11), не садржи одредбу на основу које би странка у извршном поступку могла
остварити право на исплату затезне камате на досуђене парничне трошкове од дана
доношења извршне исправе, па имајући то у виду странка којој су досуђени парнични
трошкови не може у извршном поступку захтевати наплату законске затезне камате, а
што је раније могла. Из наведеног разлога странке у захтеву за накнаду трошкова које
подносе у парничном поступку траже и плаћање законске затезне камате од дана
доношења одлуке. Када странка у захтеву на накнаду трошкова тражи плаћање
законске затезне камате од дана пресуђења она на тај начин позива противну странку да
испуни законску обавезу накнаде парничних трошкова, па самим тим, у смислу члана
324 став 2 ЗОО-а ствара услове за наступање дужничке доцње.
(Решење Вишег суда у Сомбору број Гж1. 106/15 од 06. јула 2015. године)

