
Правно на надомест на трошоци за поднесен одговор на
жалба

27.03.2012

Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, согласно
член 91 став 3 од Законот за судовите („Службен весник на Република
Македонија“ бр.58/2006...150/2010), член 160 став 3 од Судскиот деловник
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.71/2007… 57/2009) и член 46 став
2 од Деловникот за работа на Врховниот суд на Република Македонија,
расправајќи по прашањето за трошоците направени по повод одговорот на
жалба, за уедначување на судската практика во постапувањето на Апелационите
судови во Република Македонија, на седницата одржана на ден 27.03.2012
година, го усвои следното:

П Р А В Н О М И С Л Е Њ Е

Странката има право на надомест на трошоците за поднесениот одговор на
жалба, доколку второстепениот суд ја отфрли или одбие жалбата како
неоснована, согласно член 160 став 1 од Законот за парничната постапка.

О б р а з л о ж е н и е

Врховниот суд на Република Македонија констатираше неуедначена судска
практика при досудување на трошоци сторени во постапка по жалба пред
второстепените судови.

При одбивање на жалбата како неоснована, на спротивната странка и се досудени
трошоци за одговор на жалба, а наспроти ваквото одлучување, барањето да се
задолжи жалителот да ги надомести трошоците за одговор на жалба, одбиено е
како неосновано со образложение дека поднесениот одговор на жалба не бил
нужен и како таков не придонел на конкретното одлучување.
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Признавањето на правото на трошоците на парничната постапка е уредено во
Законот за парничната постапка („Службен весник на Република Македонија“
бр.79/2005).

Според член 145 став 1 од овој закон, парничните трошоци ги сочинуваат
издатоците направени во текот или по повод на постапката, а според ставот 2 од
оваа законска одредба, парничните трошоци ја опфаќаат и наградата на
адвокатот и на другите лица на кои законот им признава право на награда.

Според член 149 став 1 од овој закон, при одлучувањето кои трошоци ќе и се
надоместат на странката судот ќе ги земе предвид само оние трошоци што биле
потребни за водење на парницата. За тоа кои трошоци биле потребни, како и за
висината на трошоците одлучува судот, оценувајќи ги грижливо сите околности, а
според ставот 2 од истиот член, наградата и другите трошоци на адвокатите се
одмеруваат според тарифата за надоместок на трошоците на адвокатите.

Членот 160 став 1 од овој закон, пропишува обврска за судот, кога ќе го отфрли
или одбие правниот лек, да одлучи и за трошоците настанати во постапката по
повод тој правен лек.

Членот 348 од овој закон пропишува, примерок од навремена, целосна и
дозволена жалба првостепениот суд да достави до спротивната странка која може
во рок од 8 дена од приемот да поднесе до тој суд одговор на жалбата.

Законот за судските такси и Тарифата за награда и надоместок на на трошоците
за работа на адвокатите го доуредуваат прашањето на трошоците на парничната
постапка, меѓу другото и за одговор на жалба.

Имено, со Законот за судските такси („Службен весник на Република Македонија“
бр.114/2009), се уредува плаќањето на судските такси, за дејствија пред судовите
во Република Македонија и Таксената тарифа, која е составен дел на овој закон.
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Според член 4 став 1 од овој закон, таксата се плаќа кога ќе настане таксената
обврска, а според ставот 2 точка 1, за поднесоците - кога се предаваат.

Таксената тарифа во делот парнична постапка и извршување, под тарифен број 1,
подточка 2, ја пропишува висината на такса за одговор на жалба која е должен да
ја плати таксениот обврзник.

Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.153/2008 и 147/2009), ја одредува
висината на наградата и трошоците на дадената правна помош, па така во
одделот - Награда за дадена правна помош, пропишана е награда и за состав на
одговор на редовен и вонреден правен лек.

Од содржината на наведените законски одредби, произлегува дека одговорот на
жалба е право на спротивната странка од кое произлегува и обврска за неа,
доколку го искористи ова свое право, да плати судска такса за одговор на жалба и
доколку за состав на одговорот за жалба користи стручна правна помош од
адвокат, на адвокатот да му плати награда за пишување на писмениот состав
(поднесокот), односно во случајов, одговорот на жалба.

Оттука, обврска е на второстепениот суд, кога ќе го отфрли или одбие правниот
лек, да ги досуди настанатите трошоци во постапката по повод изјавената жалба.
Тоа се однесува и на трошоците за одговор на жалба во кои влегуваат трошоците
за судска такса за одговор на жалба и за состав на одговор на жалба, кои во
смисол на цитираните законски одредби се настанати по повод поднесената
жалба. Второстепениот суд нема законска основа да се впушта во оцена дали
одговорот на жалба бил нужен и дали како таков придонел или не за конкретното
одлучување.

Оддел за граѓански дела

на Врховниот суд на

Република Македонија
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