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ПРЕСТАНАК ТИЈЕКА КАМАТА КАДА ИЗНОС КАМАТА 
ДОСТИГНЕ ГЛАВНИЦУ: ЗАБРАНА ULTRA ALTERUM 

TANTUM  У СВЈЕТЛУ СУДСКЕ ПРАКСЕ ЕУРОПСКОГ СУДА 

Резиме 

Правно правило према којему камате престају тећи када износ камата 
достигне износ главнице назива се забраном ultra alterum tantum. Такво 
законско ограничење тијека камата било је садржано у ранијем Закону о 
обвезним односима из 1978. године, а оно је укинуто 1989. године. У Републици 
Хрватској и Републици Србији актуални су приједлози за поновним увођењем 
забране ultra alterum tantum у законско уређење камата. Док се у Републици 
Хрватској предлаже новелом Закона о обвезним односима ограничити тијек 
затезних камата, у Републици Србији је у Нацрту Грађанског законика 
предложено законско ограничење тијека уговорних камата. У раду се 
испитује прихватљивост и сврсисходност тих приједлога законодавних 
интервенција у уређење камата у хрватском и српском праву, а на темељу 
поредбеноправне анализе правила о забрани ultra alterum tantum у аустријском 
праву, словенском праву и праву Еуропске уније. 

Кључне речи: забрана ultra alterum tantum, камате, Директива 2011/7/ЕУ. 

1. Увод 

У жаришту политичке расправе у Републици Хрватској већ неко вријеме 
су мјере којима би се олакшао положај физичких особа као дужника новчаних 
обвеза у овршним поступцима те мјере којима би се осигурала учинковитија 
заштита физичких особа од повреда начела равноправности у обвезним 
односима. У оквиру те расправе препознала се и потреба за законодавном 
интервенцијом у опће уређење затезних камата које је у хрватском праву 
садржано у одредбама чл. 29. – 31. Закона о обвезним односима.1 У одредбама 
Закона о финанцијском пословању и предстечајној нагодби2 налази се и 

                                                 
1 Закон о обвезним односима, НН бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 и 29/18 (даље: ЗОО). 
2 Закон о финанцијском пословању и предстечајној нагодби, НН бр. 108/12, 144/12, 
81/13, 112/13, 71/15 и 78/15 (даље: ЗФППН). 
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посебно уређење затезних камата за тзв. пословне трансакције.3 Тим посебним 
уређењем затезних камата покушало се у хрватско право транспонирати 
Директиву 2011/7/ЕУ.4 Међутим, одредбама ЗФППН-а хрватско право није се у 
потпуности ускладило са захтјевима Директиве 2011/7/ЕУ, а уређење камата у 
хрватском праву је и неовисно о усклађењу с правном стечевином Еуропске 
уније обиљежено бројним недостацима због којих је неопходна опсежнија 
законодавна интервенција којом би се камате у хрватском праву уредиле 
суставно.5  

Унаточ томе, актуални приједлози измјена и допуна законског уређења 
камата усмјерени су само на поједина правна питања уређења камата.6 Једно од 
предложених рјешења је измјена одредбе о урачунавању камата у испуњење, 
односно о редослиједу испуњења главних и споредних обвеза, на начин да се 
најприје намирује главница па трошкови те напосљетку и камате.7 Такођер, 
предлаже се и зауставити тијек затезних камата у тренутку у којему износ 
затезних камата достигне износ главнице.8 
                                                 
3 Појам „пословне трансакције“ одређен је одредбом чл. 3. т. 16. ЗФППН-а као 
„трансакције између подузетника или између подузетника и особа јавног права које 
резултирају добавом робе или пружањем услуга за новчану накнаду“. Из суставног 
тумачења одредбе чл. 3. т. 16. ЗФППН-а заједно с другим одредбама ЗФППН-а које 
рабе појам „уговори“ произлази да су пословне трансакције у смислу ЗФППН-а 
двостранообвезни наплатни уговори. Види о томе: Тот, И., Ново посебно уређење 
затезних камата - специфичности, поље примјене и усклађеност с правном 
стечевином Еуропске уније, Зборник Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 35, 
бр. 1/2014, стр. 296–297. 
4 Директива 2011/7/ЕУ Еуропског парламента и Вијећа од 16. вељаче 2011. о борби 
против кашњења у плаћању у пословним трансакцијама, Сл. л. ЕУ бр. Л 48, 23. 2. 2011. 
(даље: Директива 2011/7/ЕУ). 
5 Види о томе: Тот, И., Камате, Зборник радова: Банковни и финанцијски уговори, 
Загреб, 2017, стр. 93–186. 
6 У ожујку 2018. године у расправу у Хрватски сабор упућени су: Приједлог Закона о 
измјени Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб заступника СДП-а, П.З. бр. 
311, 7. ожујка 2018. (даље: ПЗиЗОО/18-311); Приједлог Закона о и измјени и допуни 
Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб заступника Живог зида и СНАГА-е, 
Клуб заступника Моста независних листа и Клуб заступника ХСС-а, П.З. бр. 326, 30. 
ожујка 2018. (даље: ПЗидЗОО/18-326). 
7 Тако је одредбом чл. 1. ПЗиЗОО/18-311 предложена измјена одредбе чл. 172. ЗОО-а на 
начин да она гласи: „Ако дужник поред главнице дугује и камате и трошкове, па оно 
што дужник испуни није довољно да би се могло намирити све, од једне половине 
испуњеног износа првенствено се намирује главница док се од преостале половине 
испуњеног износа прво намирују трошкови, затим камате и напокон главница.“ 
Одредбом чл. 2. ПЗидЗОО/18-326 предложена је измјена одредбе чл. 172. ЗОО-а на 
начин да она гласи: „Ако дужник поред главнице дугује још камате и трошкове, 
најприје се намирује главница, потом трошкови и тек на крају камате.“ 
8 Одредбом чл. 1. ПЗидЗОО/18-326 предложена је допуна ЗОО-а одредбом чл. 31.а која 
би гласила: „Затезне камате престају тећи онда када досегну висину главнице дуга.“ 
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Ово друго предложено рјешење јест увођење у хрватско право тзв. забране 
ultra alterum tantum која је била позната и у класичном римском праву,9 а која 
није у потпуности страна хрватском праву. Наиме, слично рјешење је раније 
било садржано у одредби чл. 401. ЗОО-а из 1978. године,10 према којој су 
камате престајале тећи када износ доспјелих камата достигне износ главнице.11 
Одредба чл. 401. ЗОО/78 односила се, међутим, на тијек уговорних камата, а не 
и на тијек затезних камата.12 Том је одредбом у потпуности било преузето 

                                                 
9 Према Улпијану су камате које су по износу такве да је дужник у обвези вратити 
двоструку главницу сматране лихварским каматама (usurae supra duplum, Ulp. 26 ad ed., 
D. 12, 6, 26, 1), а престанак тијека камата када износ камата достигне износ главнице био 
је предвиђен једном конституцијом цара Антонина Каракале (C. 4, 32, 10, Imp. Ant. a. 
Crato et Donato militi). Види о томе у: Cherchi, A., Il divieto di anatocismo nel sistema 
giuridico romano, докторска дисертација, Università di Sassari, Sassari, 2009, стр. 107–115; 
Honsell, H., Römisches Recht, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 2015, стр. 95; Jörs, P., 
Kunkel, W., Wenger, L., Römisches Recht, Springer Verlag, Berlin – Heidelberg, 1935, стр. 
183; Rомац, А., Римско право, Загреб, 1987, стр. 266; Zimmermann, R., The Law of 
Obligations – Roman Foundations of the Civilian Tradition, Juta & Co, Cape Town – Wetton 
– Johannesburg, 1992, стр. 169.  
Забрана камата supra duplum из класичног римског права с временом је названа 
забраном камата ultra alterum tantum те се под тим називом сусреће и, примјерице, у: 
Bansa, G., De usuris ultra alterum tantum - secundum jus Romanum, Germanicum universale 
ac Francofurtense, дисертација, Göttingen, 1780. 
Osim у грађанскоправној традицији, правило о ограничењу тијека камата у тренутку кад 
износ камата достигне износ главнице присутно је и у појединим другим правним 
традицијама. У хиндуистичкој правној традицији оно је познато под називом Dámdupat 
(види: Oak, M., Swamy, A., Only Twice as Much: A Rule for Regulating Lenders, Economic 
Development and Cultural Change, vol. 58, бр. 4/2010, стр. 775–803; Vesey-Fitzgerald, S. G., 
Dam Dupat – Alterum Tantum, Journal of Comparative Legislation and International Law, vol. 
7, бр. 4/1925, стр. 171 – 178; Vicajee, F. R., The Rule of Dámdupat, Journal of the Society of 
Comparative Legislation, vol. 2, бр. 3/1900, стр. 464–472), а слично правило било је 
познато и у кинеској правној традицији (види: Oak, M.,  Swamy, A., нав. чланак, стр. 
780). 
10 Закон о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78 и 39/85 (даље: ЗОО/78). 
11 Одредба чл. 401. ЗОО/78 гласила је: „Камата престаје тећи кад свота доспјелих а 
неисплаћених камата достигне главницу.“ О одредби чл. 401. ЗОО/78 види: Перовић, С. 
у: Перовић, С. и Стојановић, Д. (ред.), Коментар Закона о облигационим односима – 
Књига прва, Нови Сад, 1980, стр. 953–954; Визнер, Б., Коментар Закона о обвезним 
(облигационим) односима – Књига II – Члан 158-453, Загреб, 1978, стр. 1376. 
12 Тако и: Црнић, И., Камате, Загреб, 1989, стр. 8; Гиунио, М. А., Уговорне и затезне 
камате (прописи, пракса и проблеми), Зборник Правног факултета Свеучилишта у 
Ријеци, вол. 22, бр. 1/2001, стр. 436.  
У хрватској судској пракси било је прихваћено да затезне камате не престају тећи када 
износ затезних камата достигне износ главнице па тако и у одлукама: Виши привредни 
суд Хрватске, Пж-735/86 од 25. ожујка 1986. („Затезне камате не престају тећи кад свота 
доспјелих, а неисплаћених камата достигне главницу, јер се одредбе чл. 401. ЗОО 
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рјешење предложено одредбом чл. 321. Константиновићеве скице,13 а која је 
забрану ultra alterum tantum такођер предвиђala samo za tijek ugoворних камата, 
а не и затезних камата. Одредба чл. 321. Константиновићеве скице свој је узор 
вјеројатно била пронашла у одредбама § 1335. аустријског Опћег грађанског 
законика у којима је, међутим, забрана ultra alterum tantum била предвиђена 
само за тијек затезних камата.14 Такођер, за разлику од одредаба 
Константиновићеве скице и ЗОО/78, она у одредбама § 1335. АБГБ-а није била 

                                                                                                                        
примјењују само у случају кад је ријеч о уговорним, а не о затезним каматама.“); 
Врховни суд Хрватске, Рев-1243/85 од 28. сијечња 1986. („Одредба чл. 401. ЗОО да 
камате престају тећи кад свота доспјелих а неисплаћених камата достигне главницу 
односи се на уговорне, а не и на затезне камате.“). Обје одлуке цитиране према: Црнић, 
И., Закон о обвезним односима – ауторски прочишћени текст с опсежном судском 
праксом и прилозима, Загреб, 2002, стр. 499. 
Истовјетно и у српској судској пракси: Виши привредни суд Србије, Пж-457/88 од 2. 
вељаче 1988; Виши привредни суд Србије, Пж-6237/87 од 29. просинца 1987. (према: 
Црнић, И., нав. дјело, у овој биљ.). 
Истовјетно и у босанскохерцеговачкој судској пракси: Врховни суд Босне и 
Херцеговине, Пж-346/86 од 18. ожујка 1987. („Законско ограничење да камата престаје 
тећи кад свота доспјелих, а неисплаћених камата достигне главницу не односи се на 
затезне камате.“); Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж-435/87 од 28. травња 1988. 
(„Тужени се позива на одредбу чл. 401. ЗОО, која се односи на уговорне камате, а том 
одредбом је прописано да камата престаје тећи кад свота доспјелих, а неисплаћених 
камата достигне главницу. Међутим, у овом предмету се не ради о потраживању 
уговорне камате, па стога не долази у обзир примјена чл. 401. ЗОО, већ се овдје ради о 
потраживању тужиоца из основа обрачунатих затезних камата у смислу чл. 277. и 279. 
ЗОО. У овом случају висина затезних камата није лимитирана, као што је случај са 
уговорном каматом како је прописано у чл. 401. ЗОО.“). Обје одлуке цитиране према: 
Прњаворац, А., Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и 
Републике Српске (ауторски пречишћени текст), доступно на: https://advokat-
prnjavorac.com/zakoni_bih.html (20. 4. 2018). 
Истовјетно и у словенској судској пракси: Уставно содишче Републике Словеније, У-И-
300/04-25 од 2. ожујка 2006, Ур. л. РС бр. 28/06 („Чл. 401 ЗОР је прописивао да камате 
престају тећи кад износ доспјелих а неплаћених камата достигне главницу. Међутим, 
забрана ultra alterum tantum важила је само за уговорне камате и само до 1989. године 
када је одредба члана 401. ЗОР брисана … За законске затезне камате та забрана никада 
није била изричито прописана.“); Уставно содишче Републике Словеније, У-И-267/06-
41 од 15. ожујка 2007, Ур. л. РС бр. 29/07 (с истовјетним образложењем као и у 
претходној одлуци). 
13 Константиновић, М., Облигације и уговори – Скица за Законик о облигацијама и 
уговорима, Београд, 1969. (даље: Константиновићева скица). 
14 Забрана ultra alterum tantum ултра и данас је садржана у одредбама § 1335. 
аустријског Опћег грађанског законика (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die 
gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie), JGS бр. 946/1811, с 
посљедњом измјеном од 7. просинца 2017, BGBl I бр. 161/17 (даље: ABGB). Види о томе 
infra у другом поглављу. 
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прописана као апсолутна забрана. Одредбе у битноме истовјетне одредбама § 
1335. АБГБ-а биле су садржане и у чл. 604.а ст. 1. Грађанског законика за 
Краљевину Србију из 1844. године.15 

Одредба чл. 401. ЗОО/78 била је брисана одредбом чл. 2. Закона о 
измјенама Закона о обвезним односима из 1989. године.16 У хрватском праву је 
Законом о преузимању Закона о обвезним односима из 1991. године17 преузет 
ЗОО/78 онако како је он измијењен одредбама ЗиЗОО/89 па ранија одредба чл. 
401. ЗОО/78 о забрани ultra alterum tantum није постала дијелом хрватског 
права.18 Таква одредба није у хрватско право уврштена ни каснијим измјенама 
и допунама ЗОО/91,19 као ни новим ЗОО-ом из 2005. године.  

У осталим државама с подручја бивше СФРЈ је ЗОО/78 такођер био 
преузет без одредбе чл. 401. ЗОО/78 о забрани ultra alterum tantum. Тако 
одредбе о забрани ultra alterum tantum нису садржане у данашњем 
босанскохерцеговачком праву,20 македонском праву21 нити у српском праву.22 
У појединим државама с подручја бивше СФРЈ је забрана ultra alterum tantum 
поновно уведена новијим прописима па је тако она у црногорском праву 
прихваћена гледе тијека уговорних камата.23 У словенском праву је правило о 

                                                 
15 Одредбе чл. 604.а ст. 1. Грађанског законика за Краљевину Србију (даље: СГЗ) додане 
су допуном из 1864. године, а гласиле су: „Ако је поверилац допустио да интерес 
(лихва) достигне главно, онда интерес престаје тећи. Но од дана, кад је тужба суду 
поднесена, може се интерес поново тражити.“ 
16 Закон о измјенама Закона о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 57/89 (даље: 
ЗиЗОО/89). 
17 Закон о преузимању Закона о обвезним односима, НН бр. 53/91. 
18 Унаточ томе, у Вјеродостојном тумачењу које је Хрватски сабор дао 30. травња 2004. 
се међу важећим одредбама ЗОО/91 наводи и „одређење највишег износа неплаћених 
камата (чл. 401)“: Хрватски сабор, Вјеродостојно тумачење чл. 3. ст. 1. Закона о 
затезним каматама ("Народне новине", бр. 28/96), НН бр. 58/04. 
19 Закон о обвезним односима, НН бр. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 и 
88/01 (даље: ЗОО/91). 
20 Одредбе о забрани ultra alterum tantum нису садржане ни у Закону о облигационим 
односима Федерације Босне и Херцеговине (Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, 
Сл. л. РБиХ бр. 2/92, 13/93 и 13/94, Сл. н. ФБиХ бр. 29/03 и 42/11) нити у Закону о 
облигационим односима Републике Српске (Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, 
Сл. г. РС бр. 17/93, 3/96, 37/01, 39/03 и 74/04). 
21 Одредбе о забрани ultra alterum tantum нису садржане у македонском Закону о 
облигационим односима (Закон за облигационите односи, Сл. в. РМ бр. 18/01, 78/01, 
4/02, 59/02, 05/03, 84/08 и  81/09). 
22 Одредбе о забрани ultra alterum tantum нису садржане у српском Закону о 
облигационим односима (Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. л. СРЈ бр. 31/93 
и Сл. л. СЦГ бр. 1/03). 
23 У чл. 410. Закона о облигационим односима (Сл. л. ЦГ бр. 47/08, 4/11 и 22/17) који 
гласи: „Камата престаје тећи кад износ доспјелих а неисплаћених камата достигне 
главницу.“ 
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забрани ultra alterum tantum поновно било уведено 2001. године одредбом чл. 
376. Облигацијског законика,24 према којој су камате престајале тећи кад износ 
доспјелих а неплаћених камата достигне главницу, а та се одредба односила на 
тијек и уговорних и затезних камата. Законом о измјенама и допунама 
Облигацијског законика из 2007. године25 је укинута одредба чл. 376. ОЗ/01, а 
новом одредбом чл. 382.а ОЗ-а је забрана ultra alterum tantum прописана само за 
тијек уговорних камата.26 Данас је, дакле, у словенском праву забрана ultra 
alterum tantum предвиђена само за тијек уговорних камата, не и за тијек 
затезних камата. 

Управо се у поводу одредаба словенског права Еуропски суд био нашао у 
прилици пружити одговор на питање је ли забрана ultra alterum tantum, која би 
се односила на тијек затезних камата, противна циљевима које се настоји 
остварити прописима Еуропске уније о сузбијању закашњења с плаћањем у 
трговачким трансакцијама. У предмету Ц-256/15, Nemec,27 Еуропски суд 
разматрао је раније важећу одредбу чл. 376. ОЗ/01 у контексту одредаба раније 
Директиве 2000/35/ЕЗ.28 Иако је Директива 2000/35/ЕЗ опозвана Директивом 
2011/7/ЕУ, аргументација Еуропског суда изнесена у предмету Nemec актуална 
је и гледе Директиве 2011/7/ЕУ јер се њезине одредбе не разликују битно од 
одредаба Директиве 2000/35/ЕЗ које су протумачене у том предмету. 

Осим за хрватско право, питање законског ограничења тијека камата 
актуално је и за српско право. Наиме, у Нацрту Грађанског законика Републике 
Србије предложена је одредба о „гашењу камата“ која би се примјењивала на 
тијек уговорних камата, но не и на тијек затезних камата.29 

С обзиром на приједлог увођења у хрватско право забране ultra alterum 
tantum која би се односила само на тијек затезних камата те на приједлог 
увођења у српско право забране ultra alterum tantum која би се односила само 

                                                 
24 Облигацијски законик, Ур. л. РС бр. 83/01 (даље: ОЗ/01). 
25 Закон о спремемби ин дополнитви Облигацијскега законика, Ур. л. РС бр. 40/07 
(даље: ЗидОЗ/07). 
26 Према одредби чл. 382.а Облигацијског законика (Ур. л. РС бр. 83/01, 32/04, 28/06, 
40/07, 97/07, 64/16 и 20/18; даље: ОЗ) која је на снази и данас: „Уговорне камате престају 
тећи кад износ доспјелих а не плаћених камата достигне главницу.“ (слов.: „Погодбене 
обрести нехајо течи, ко всота западлих, па не плачаних обрести досеже главницо.“). 
27 Пресуда Еуропског суда од 15. просинца 2016, Nemec, C-256/15, ECLI:EU:C:2016:954 
(даље: Nemec). 
28 Директива 2000/35/ЕЗ Еуропског парламента и Вијећа од 29. липња 2000. о борби 
против кашњења у плаћању у пословним трансакцијама, Сл. л. ЕУ бр. Л 200, 8.8.2000. 
(даље: Директива 2000/35/ЕЗ). 
29 У чл. 604. Нацрта Грађанског законика Републике Србије који гласи: „Камата 
престаје тећи кад износ доспелих а неисплаћених камата достигне главницу.“ (Влада 
Републике Србије - Комисија за израду Грађанског законика, Грађански законик 
Републике Србије – Радни текст, Београд, 2015, стр. 207, доступно на: 
https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf (20.4.2018.)). 
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на тијек уговорних камата, циљ овог рада је суставно расправити правило о 
забрани ultra alterum tantum те испитати прикладност и сврсисходност увођења 
таквог законског ограничења тијека камата у хрватско и српско право. Како је 
примарни поредбеноправни узор за забрану ultra alterum tantum некоћ 
садржану у одредби чл. 401. ЗОО/78 била одредба § 1335. ABGB-а, у другом 
поглављу рада анализира се забрана ultra alterum tantum у аустријском праву. С 
обзиром на искуство словенског права с поновним увођењем и дјеломичним 
напуштањем забране ultra alterum tantum, у трећем поглављу расправља се о 
стајалиштима словенског права о забрани ultra alterum tantum. У четвртом 
поглављу расправља се о сукладности законског ограничења тијека затезних 
камата са захтјевима и циљевима Директиве 2011/7/ЕУ те се анализирају 
стајалишта Еуропског суда изнесена у предмету Nemec и импликације тих 
стајалишта за хрватско и српско право. На темељу те поредбеноправне анализе, 
у посљедњем се поглављу дају закључци за хрватско и српско право те 
приједлози уређења тијека камата у хрватском и српском праву de lege ferenda. 

2. Забрана ultra alterum tantum у аустријском праву 

Забрана ultra alterum tantum (њем. Verbot des ultra alterum tantum) садржана 
је у аустријском праву у одредби § 1335. реч. 1. ABGB-а. Одредбе § 1335. 
ABGB-а нису значајније мијењане од доношења ABGB-а 1811. године, а оне у 
данас важећој иначици § 1335. ABGB-а гласе: „Ако је вјеровник пустио да 
камате без судске опомене досегну до износа главног дуга, гаси се право 
потраживати даљње камате на главницу. Међутим, од дана покретања спора 
могу се поновно захтијевати камате.“30 У дијелу аустријске правне 
књижевности се из смјештаја одредаба § 1335. ABGB-а између одредаба § 1334. 
ABGB-а, које уређују закашњење дужника с плаћањем, и одредаба § 1336. 
ABGB-а, које уређују уговорну казну, суставним тумачењем закључује да се 
забрана ultra alterum tantum односи само на тијек затезних камата.31 У судској 
пракси аустријског Врховног суда (Oberster Gerichtshof; даље: OGH) је одредба 
§ 1335. ABGB-а редовито разматрана у контексту тијека затезних камата,32 но у 

                                                 
30 Њем.: „Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gerichtliche Einmahnung bis auf den Betrag der 
Hauptschuld steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital weitere Zinsen zu fordern. Vom 
Tag der Streitanhängigkeit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangen werden.“ 
31 Тако: Größ, S. u: Kletečka, A., Schauer, M. (ur.), ABGB-ON – Kommentar zum 
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch, Manzsche Verlags - und 
Universitätsbuchhandlung, Wien, 2010. (даље: ABGB-ON Komm), стр. 3487. Да је у 
одредби § 1335. АБГБ-а ријеч о затезним каматама истиче и: Floßmann, U., 
Österreichische Privatrechtsgeschichte, Springer, Wien – New York, 2008, стр. 260. 
32 Све у раду цитиране одлуке OGH доступне су на: Rechtsinformationssystem des Bundes 
– Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20. 4. 2018). 
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новијој одлуци заступљено је и стајалиште да се заштитна сврха те одредбе 
мора моћи остваривати неовисно о врсти камата.33 

Из одредбе § 1335. реч. 1. ABGB-а произлази да затезне камате престају 
тећи када износ доспјелих затезних камата досегне износ неутуженог главног 
дуга. Према стајалиштима аустријске правне књижевности и судске праксе, под 
износом главног дуга потребно је разумјети износ главнице и износ 
капитализираних уговорних камата па се сматра допуштеним углавничити 
износе доспјелих уговорних камата и на тај начин повисити износ главног дуга 
који је мјеродаван за утврђивање тренутка у којему престаје тијек затезних 
камата.34 

Под „судском опоменом“ у смислу одредбе § 1335. реч. 1. ABGB-а 
разумијева се покретање судског поступка ради исплате износа главног дуга.35 
Израз „судска опомена“ из одредбе § 1335. реч. 1. ABGB-а односи се не само на 
парнични поступак, него и на овршни поступак.36 

Ако је износ затезних камата достигнуо износ главног дуга прије 
покретања судског поступка, у тренутку у којему је износ доспјелих затезних 
камата достигнуо износ неутужене главнице престаје право вјеровника новчане 
обвезе захтијевати даљње затезне камате на износ главног дуга. Према 
стајалиштима аустријске правне књижевности, ријеч је о преклузији, а не о 
застари.37 Стога на забрану ultra alterum tantum суд пази по службеној 
дужности.38 

Ако износ доспјелих затезних камата није прије покретања судског 
поступка био достигнуо износ главног дуга, а дужник новчане обвезе је 
подмирио дио главнице па је услијед смањења главнице дошло до тога да је 
износ доспјелих затезних камата већи од износа преосталог дијела главног 
дуга, одредбе § 1335. ABGB-а се не примјењују те је вјеровник новчане обвезе 

                                                 
33 Тако: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
34 За правну књижевност види: Größ, S., нав. чланак у биљ. 32; Wittwer, A., у: 
Schwimann, M. (ur.), ABGB Taschenkommentar, LexisNexis Verlag, Wien, 2010. (даље: 
ABGB-Schwimann Komm), стр. 1125. За аустријску судску праксу види: OGH, 6 Об 
326/99ф од 20. сијечња 2000. 
35 Тако: Danzl, K. H. у: Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. (ur.), Kurzkommentar zum 
ABGB, Springer, Wien – New York, 2010. (даље: ABGB-KBB Komm), стр. 1580; Größ, S. 
нав. чланак, у биљ. 32. 
36 Тако: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
37 Тако: Größ, S. нав. чланак у биљ. 32. 
38 Тако у правној књижевности: Danzl, K. H. нав. чланак у биљ. 36; Größ, S., нав. чланак 
у биљ. 32; Wittwer, A., нав. чланак у биљ. 35, стр. 1124. У судској пракси тако: OGH, 3 
Об 280/28 од 28. ожујка 1928; OGH, 4 Об 522/82 од 30. ожујка 1982; OGH, 3 Об 221/04б 
од 26. сијечња 2005. 
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овлаштен захтијевати исплату износа доспјелих затезних камата који 
премашује износ остатка главног дуга.39 

У дијелу аустријске правне књижевности држи се да се дужник новчане 
обвезе не може унапријед ваљано одрећи забране ultra alterum tantum.40 
Међутим, аустријска судска пракса заузела је супротно стајалиште.41  

Сврха забране ultra alterum tantum садржане у одредби § 1335. реч. 1. 
ABGB-а је заштита дужника новчаних обвеза од зеленаштва, при чему износ 
неутуженог главног дуга представља тзв. Wuchergrenze преко које није 
допуштен даљњи тијек затезних камата.42 Међутим, забрана ultra alterum 
tantum из одредбе § 1335. реч. 1. ABGB-а није апсолутна.43 Тијек затезних 
камата не престаје у сваком случају чим износ доспјелих затезних камата 
достигне износ главног дуга, већ само у случају да је износ доспјелих затезних 
камата достигнуо износ – неутуженог – главног дуга. Претпоставка престанка 
тијека затезних камата јест да вјеровник новчане обвезе није покренуо судски 
поступак ради исплате главног дуга па забрана ultra alterum tantum долази као 
санкција вјеровнику за немарност у властитим пословима.44 У тренутку 
покретања судског поступка та немарност вјеровника више не постоји, а с 
престанком вјеровникове тромости у бризи о наплати главног дуга сврха 
заштите дужника новчане обвезе пада у други план.45 

Према томе, ако износ затезних камата није био достигнуо износ главног 
дуга прије дана покретања судског поступка ради исплате износа главног дуга, 
не долази до престанка тијека затезних камата и вјеровник новчане обвезе је 
овлаштен захтијевати исплату затезних камата и након што оне тијеком 
судског поступка достигну износ главног дуга.46 

Штовише, ако је износ затезних камата достигнуо износ главног дуга прије 
покретања судског поступка па је тијек затезних камата престао у складу с 
одредбом § 1335. реч. 1. ABGB-а, вјеровник новчане обвезе је – према одредби § 
1335. реч. 2. ABGB-а – овлаштен од дана покретања судског поступка ради 

                                                 
39 Тако у правној књижевности: Danzl, K. H., нав. чланак у биљ. 36; Größ, S., нав. чланак, 
у биљ. 32; Wittwer, A., нав. чланак, у биљ. 35. Тако у судској пракси: OGH, 4 Об 522/82 
од 30. ожујка 1982; OGH, 1 Об72/17w од 24. свибња 2017. 
40 Тако: Danzl, K. H. нав. чланак у биљ. 36. 
41 Види: OGH, 6 Об 326/99ф од 20. сијечња 2000. 
42 Тако у правној књижевности: Größ, S., нав. чланак, у биљ. 32; Koziol, H., Welser, R., 
Zöchling-Jud, B., Grundriss des bürgerlichen Rechts – Band II, Manzsche Verlags - und 
Universitätsbuchhandlung, Wien, 2015, стр. 43. Тако у судској пракси: OGH, 3 Об 221/04б 
од 26. сијечња 2005; OGH, 7 Об 94/11с од 21. просинца 2011; OGH, 7 Об 128/13в од 4. 
рујна 2013.; OGH, 9 Об 31/15x од 21. травња 2016. 
43 Тако: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
44 Тако у правној књижевности: Danzl, K.H. нав. чланак у биљ. 36. Тако у судској 
пракси: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
45 Тако: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
46 Исто. 
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исплате главног дуга поновно захтијевати затезне камате на износ главног дуга. 
С даном покретања судског поступка у складу с одредбом § 1335. реч. 2. ABGB-
а почиње нови тијек затезних камата на износ главног дуга.47 Вјеровник 
новчане обвезе је, дакле, овлаштен захтијевати исплату износа главног дуга, 
износа доспјелих затезних камата највише до висине износа главног дуга, као и 
затезне камате на износ главног дуга које теку од дана покретања судског 
поступка.  

На тај нови тијек затезних камата такођер се примјењује забрана ultra 
alterum tantum из одредбе § 1335. реч. 2. ABGB-а.48 То не значи да ће нови тијек 
затезних камата аутоматски у сваком случају престати у тренутку у којему би 
износ нових затезних камата достигнуо износ главног дуга, већ ће тијек нових 
затезних камата престати у том тренутку само ако постоји могућност 
покретања новог судског поступка, а таква могућност постоји само ако о 
износу главног дуга и о новим затезним каматама које су почеле тећи 
покретањем судског поступка није у том поступку правомоћно пресуђено.49 
Примјерице, ако је покретањем парничног поступка дошло до почетка новог 
тијека затезних камата па тужба буде одбачена или повучена, тај нови тијек 
затезних камата престат ће у тренутку у којему износ нових затезних камата 
достигне износ главног дуга ако тај тренутак наступи прије него што вјеровник 
новчане обвезе покрене нови поступак ради исплате износа главног дуга. 

Тражбине камата које доспијевају након правомоћности судске одлуке 
застаријевају у аустријском праву у складу с одредбом § 1480. ABGB-а 
протеком застарног рока од три године. Покретањем овршног поступка не 
долази само до прекида застаре, већ оно има значење и „судске опомене“ у 
смислу § 1335. реч. 1. ABGB-а којом се отклања темељна претпоставка 
примјене забране ultra alterum tantum.50 

Одредбе § 1335. ABGB-а не примјењују се на новчане тражбине према 
подузетницима, а то је прописано одредбом § 353. аустријског Подузетничког 
законика.51 Забрана ultra alterum tantum искључена је за новчане тражбине 
према подузетницима јер се држи да тим дужницима новчаних обвеза није 
неопходан истовјетан ступањ заштите као дужницима новчаних обвеза који 
нису подузетници.52 Према одредбама § 1. ст. 1. и 2. UGB-а, подузетник је тко 
води подузеће, а подузеће је свака трајна организација самосталне господарске 
дјелатности, неовисно о томе је ли она усмјерена на остваривање добити. За 
                                                 
47 Тако у правној књижевности: Größ, S., нав. чланак у биљ. 32. Тако у судској пракси: 
OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
48 Тако: Danzl, K.-H. нав. чланак  у биљ. 36; Wittwer, A., нав. чланак у биљ. 35. 
49 Тако: OGH, 1 Об 142/16п од 23. студенога 2016. 
50 Исто. 
51 Подузетнички законик (Bundesgesetz über besondere zivilrechtliche Vorschriften für 
Unternehmen (Unternehmensgesetzbuch)), dRGBl. бр. 23/1897, с посљедњом измјеном од 
26. српња 2017, BGBl. I Nr. 107/17 (даље: UGB). 
52 Тако: Грöß, С. нав. чланак у биљ. 32. 
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искључење примјене одредаба § 1335. ABGB-а у смислу одредбе § 353. UGB-а 
релевантно је само својство дужника новчане обвезе. Стога и вјеровници 
новчаних обвеза који нису подузетници могу од подузетника захтијевати 
исплату износа затезних камата који премашује износ неутуженог главног 
дуга.53 Искључење забране ultra alterum tantum за новчане тражбине према 
подузетницима дјелује и према јамцима за такве новчане тражбине, неовисно о 
томе јесу ли они подузетници или нису.54 

3. Забрана ultra alterum tantum у словенском праву 

У словенско право је ЗОО/78 био преузет без одредбе чл. 401. ЗОО/78 о 
забрани ultra alterum tantum, а она није уведена ни каснијим измјенама и 
допунама словенског ЗОР-а.55 ЗОР је престао важити 1. сијечња 2002. године 
ступањем на снагу новог ОЗ/01. Одредбом чл. 376. ОЗ/01 у словенско право је 
поновно уведена забрана ultra alterum tantum, а том је одредбом било 
прописано: „Камате престају тећи кад износ доспјелих а неплаћених камата 
достигне главницу.“56 За разлику од аустријског права, у словенском праву том 
је одредбом забрана ultra alterum tantum била прописана као апсолутна забрана. 
Одредба чл. 376. ОЗ/01 била је смјештена међу опће одредбе о каматама (чл. 
374. – 377. ОЗ/01),57 док су посебне одредбе о затезним каматама биле садржане 
у чл. 378. – 381. ОЗ/01, а посебне одредбе о уговорним каматама у чл. 382. – 
383. ОЗ/01. Стога се забрана ultra alterum tantum из одредбе чл. 376. ОЗ/01 
односила и на тијек уговорних и на тијек затезних камата, као и на тијек 
законских камата опћенито. Наиме, затезне камате само су једна од врста 
законских камата,58 што је словенски ОЗ/01 исправно препознао у опћој 

                                                 
53 Тако: Krejci, H., Unternehmensrecht, Manzsche Verlags - und Universitätsbuchhandlung, 
Wien, 2008, стр. 311.  
54 Тако у правној књижевности: Dullinger, S., у: Jabornegg, P. (ур.), Kommentar zum HGB, 
Springer, Wien – New York, 1997, стр. 2203; Wittwer, A., нав. чланак у биљ. 35. Тако у 
судској пракси: OGH, 4 Об 522/82 од 30. ожујка 1982. 
55 Закон о облигацијских размерјих, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Ур. л. РС 
бр. 88/99, 83/01, 30/02 и 87/02 (даље: ЗОР). 
56 Слов.: „Obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico.“ 
57 У словенској правној књижевности истиче се да је такав смјештај одредбе чл. 376. 
ОЗ/01 био резултат редакцијске погрешке: Možina, D., Ne ultra alterum tantum in evropsko 
pravo, Podjetje in delo, бр. 3–4, 2010, стр. 498. 
58 Основна подјела камата је подјела према критерију основе настанка обвезе камата, а 
према том критерију потребно је разликовати законске и уговорне камате. Законске 
камате су камате које дужник дугује на темељу закона, а уговорне камате су камате које 
дужник дугује на темељу правног посла. Дакле, законске камате су камате које 
вјеровник има право захтијевати од дужника на темељу изричите законске одредбе у 
законом одређеним случајевима. Закашњење дужника је само један од таквих случајева, 
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одредби чл. 374. ОЗ/01 према којој дужник поред главнице дугује камате ако је 
тако одређено законом или ако су тако вјеровник и дужник уговорили. 
Одредбом чл. 1060. ОЗ/01 било је прописано да се одредбе ОЗ/01 не примјењују 
на обвезне односе настале прије ступања на снагу ОЗ/01. Стога се ни забрана 
ultra alterum tantum није могла примијенити на обвезне односе настале прије 1. 
сијечња 2002. године па су у тим обвезним односима камате требале, у складу с 
одредбама ЗОР-а који се примјењује на те обвезне односе, наставити тећи и 
након што би износ доспјелих камата у раздобљу након 1. сијечња 2002. године 
достигнуо главницу.  

Међутим, Уставни суд Републике Словеније (Ustavno sodišče Republike 
Slovenije; даље: UsRS) је у одлуци из 2006. године,59 у којој је испитивао 
уставност одредбе чл. 1060. ОЗ/01 у контексту тијека затезних камата, оцијенио 
да тренутак настанка обвезног односа није разуман и оправдан разлог за 
разликовање између дужника новчаних обвеза за које забрана ultra alterum 
tantum не би важила и дужника новчаних обвеза за које би та забрана важила, 
као и да законодавац није имао другог разумног разлога за такво различито 
уређење тијека затезних камата. Оцијенивши такво рјешење противним 
Уставом зајамченој једнакости пред законом, UsRS је укинуо одредбу чл. 1060. 
ОЗ/01 у дијелу у којему она за посљедицу има да се на затезне камате из 
обвезних односа насталих прије ступања на снагу ОЗ/01, а које теку и послије 1. 
сијечња 2002. године, примјењује ранији ЗОР иако су оне након ступања на 
снагу ОЗ/01 достигле или престигле главницу. Стога су и за обвезне односе 
настале прије ступања на снагу ОЗ/01 затезне камате престајале тећи у тренутку 
у којему би износ затезних камата након 1. сијечња 2002. године достигнуо 
главницу. У тој одлуци је посебно истакнуто како се тиме не задире у тијек 
затезних камата до ступања на снагу ОЗ/01. На тијек затезних камата у 
обвезним односима насталим прије ступања на снагу ОЗ/01 примјењује се 
ранији ЗОР све до ступања на снагу ОЗ/01, односно до 1. сијечња 2002. године. 
Ако је износ затезних камата достигнуо износ главнице прије 1. сијечња 2002. 
године, затезне камате наставиле су тећи и преко износа главнице и теку све до 
1. сијечња 2002. године. 

Значајне су и одлуке UsRS-а које се односе на случајеве у којима је о тијеку 
затезних камата одлучено судском одлуком донесеном прије него што је UsRS 
био дјеломично укинуо одредбу чл. 1060. ОЗ/01.60 У тим је одлукама UsRS 
истакнуо да се одредба чл. 1060. ОЗ/01 не примјењује ни на односе који су 
настали прије дана када је то укидање ступило на снагу, а то је дан 18. ожујка 

                                                                                                                        
а затезне камате само су једна од врста законских камата. Види о томе: Тот, И., нав. 
чланак у биљ. 5, стр. 120–144. 
59 UsRS, U-I-300/04-25 од 2. ожујка 2006, Ur. l. RS бр. 28/06. 
60 Види одлуке: UsRS, Up-699/05-22 од 5. српња 2007, Ur. l. RS бр. 65/07; UsRS, Up-
33/05-21 од 6. ожујка 2008, Ur. l. RS бр. 40/08; UsRS, Up-590/05-64 од 17. травња 2008, 
Ur. l. RS бр. 53/08. 
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2006. године, ако о тим односима до тог дана није још правомоћно одлучено.61 
UsRS је у тим одлукама утврдио и да дјеломично укидање одредбе чл. 1060. 
ОЗ/01 има учинке и на правомоћне судске одлуке донесене прије ступања на 
снагу тог укидања, ако је била подигнута уставна тужба о којој није било 
одлучено до ступања на снагу одлуке UsRS-а којом је та одредба укинута. 

У одлуци из 2006. године којом је дјеломично укинуо одредбу чл. 1060. 
ОЗ/01, UsRS није био оцјењивао уставност одредбе чл. 376. ОЗ/01 којом је 
прописана забрана ultra alterum tantum. Међутим, тим се питањем UsRS бавио у 
својој одлуци из 2007. године.62 У тој је одлуци UsRS оцјењивао је ли одредба 
чл. 376. ОЗ/01 противна уставним јамствима приватног власништва и 
једнакости пред законом те је ли она довољно јасна да испуњава критерије из 
чл. 2. Устава Републике Словеније којим је Република Словенија одређена као 
правна и социјална држава. UsRS је заузео стајалиште да камате нису само 
правни институт, већ и инструмент господарске, монетарне, као и социјалне 
политике, а у којим подручјима законодавац има широку дискрецијску овласт. 
У тим подручјима је интервенција Уставног суда могућа само у изнимним 
случајевима у којима је законодавац прекорачио границе дискрецијске овласти 
и прописао уређење које је очито противно темељним правима и слободама 
човјека и грађанина. Како за успостављање и одржавање правичног односа 
између судионика обвезног односа законодавцу поред забране ultra alterum 
tantum на располагању стоје и други инструменти, као што су то висина 
каматне стопе, забрана обрачунавања камата на камате, валоризација новчаних 
обвеза, право на потпуну накнаду штете, правила о урачунавању испуњења, 
институт застаре и сл., задатак је законодавца одредити такву комбинацију 
правила којом се остварује и заштита вјеровника новчаних обвеза и заштита 
дужника новчаних обвеза те међу њима успоставља и одржава прикладна 
равнотежа. Стога се и учинци правила о забрани ultra alterum tantum морају 
оцјењивати у контексту цјелокупног уређења уговорних и затезних камата. 
Стајалиште је UsRS-а да је једна од функција затезних камата потицати 
дужника на правовремено плаћање, но да затезне камате дијеле функцију 
надокнаде штете с институтом одговорности за штету због чега је престанак 
тијека затезних камата у складу с одредбом чл. 376. ОЗ/01 потребно разматрати 
заједно с правом вјеровника новчане обвезе из одредбе чл. 380. ст. 2. ОЗ, према 
којој он има право захтијевати разлику до потпуне накнаде штете ако је штета 
коју је претрпио због дужниковог закашњења већа од износа који би добио на 

                                                 
61 Истовјетно и у каснијој судској пракси Врховног суда Републике Словеније (Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije; даље: VSRS) те словенских Виших судова (Višje sodišče, 
даље: VS): VSRS, II Ips 266/2007 од 10. травња 2008; VS Celje, Cp 169/2008 од 15. 
листопада 2008. 
Ове одлуке, као и све друге у раду наведене одлуке словенских редовних судова 
доступне су на: Sodna praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20. 4. 2018). 
62 UsRS, U-I-267/06-41 од 15. ожујка 2007., Ur. l. RS бр. 29/07. 
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име затезних камата. Право вјеровника на разлику до потпуне накнаде штете 
није ограничено забраном ultra alterum tantum, а питање би ли законодавац 
требао осигурати вјеровнику право на затезне камате тијеком цијелог трајања 
дужничког закашњења улази према стајалишту UsRS-а у дискрецијску овласт 
законодавца. Стога је UsRS оцијенио како ограничење тијека затезних камата 
које је предвиђено одредбом чл. 376. ОЗ/01 није у противности с Уставом 
Републике Словеније, али је и нагласио да се UsRS не може упуштати у оцјену 
је ли такво законско рјешење најприкладнији одабир између различитих 
рјешења која законодавцу стоје на располагању у границама Устава. При томе 
је UsRS указао да законодавац није ограничен у прописивању другачијих 
законских рјешења која би у обзир узимала различитост односа на које се 
примјењује законско уређење камата и темељем тога различито уредила тијек 
затезних камата за различите врсте обвезних односа.  

Недуго након те одлуке UsRS-а, словенски законодавац је донио ZidOZ/07. 
Одредбом чл. 1. ZidOZ/07је укинута одредба чл. 376. ОЗ/01, а одредбом чл. 2. 
ZidOZ/07додана је нова одредба чл. 382.а ОЗ-а којом је забрана ultra alterum 
tantum прописана само за тијек уговорних камата.63 Укидање ограничења 
тијека затезних камата образложено је стајалиштем да правило о забрани ultra 
alterum tantum има за посљедицу да се у тренутку у којем износ затезних камата 
достигне главницу губи примарна функција затезних камата, а та је потицање 
дужника новчане обвезе на правовремено плаћање.64 Наглашено је да 
вјеровник новчане обвезе, унаточ праву на разлику до потпуне накнаде штете, 
због немогућности предвиђања трајања парничног и овршног поступка нити не 
може у тренутку подношења тужбе одредити свој тужбени захтјев у погледу 
висине накнаде штете коју он трпи због дужниковог закашњења с плаћањем. 
Одредбом чл. 3. ZidOZ/07било је предвиђено да он ступа на снагу петнаести 
дан од објаве у службеном гласилу, а како је он ступио на снагу 22. свибња 
2007. године, с тим је даном престала важити примјена правила о забрани ultra 
alterum tantum на тијек затезних камата. 

Одредбе ZidOZ/07су такођер биле предметом оцјене уставности пред UsRS 
у одлуци из 2009. године.65 Како ZidOZ/07није предвидио повратно дјеловање 
закона, UsRS је оцијенио да се укидањем забране ultra alterum tantum за тијек 
затезних камата не дира у стечена права, нити нарушава начело легитимних 
очекивања. Заузео је стајалиште да је превентивна функција затезних камата, 
која се састоји у потицању правовременог плаћања и спрјечавању закашњења с 
плаћањем, нужна за сигурност правног промета и учинковито дјеловање 
тржиште, а да се она учинковитије остварује рјешењем ZidOZ/07него ли 
укинутом забраном ultra alterum tantum. Према оцјени UsRS, промјена правног 

                                                 
63 За текст те одредбе види супра у биљ. 27. 
64 Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, predlagatelja: Vlade 
Republike Slovenije, EVA: 2006-2011-0074, 18. сијечња 2007. 
65 UsRS, U-I-188/07-11 од 2. травња 2009, Ur. l. RS бр. 30/09. 
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положаја дужника новчаних обвеза гледе тијека затезних камата до које је 
дошло ступањем ZidOZ/07је била у опћем и јавном интересу те није у 
противности с Уставом Републике Словеније. 

И прије него што је оцјењивао уставност одредаба ZidOZ/07, UsRS је у 
поводу ZidOZ/07донио одлуку која је важна за питање тијека затезних камата 
након укидања забране ultra alterum tantum. У одлуци из 2007. године,66 UsRS је 
закључио да се правомоћност судске пресуде, у погледу дијела изреке којим се 
дужнику налаже плаћање затезних камата од одређеног дана до дана плаћања, 
протеже само на обвезу плаћања затезних камата, док о висини износа затезних 
камата не може бити правомоћно одлучено јер дан плаћања није изреком 
пресуде ни одређен нити је познат па о висини износа затезних камата може 
одлучити само овршни суд који је при томе дужан узети у обзир дан плаћања и 
сва правила која уређују висину затезних камата. При томе је потребно узети у 
обзир да су затезне камате, у случајевима у којима је износ затезних камата већ 
био достигнуо или и премашио износ главнице прије ступања на снагу ОЗ/01, 
наставиле и даље тећи све до ступања на снагу ОЗ/01 којим је била прописана 
забрана ultra alterum tantum, односно до 1. сијечња 2002. године.67 У 
случајевима у којима је износ затезних камата достигнуо главницу за вријеме 
док је забрана ultra alterum tantum из укинуте одредбе чл. 376. ОЗ/01 била на 
снази, затезне камате су престале тећи у тренутку досизања износа главнице те 
оне укидањем забране ultra alterum tantum, које је ступило на снагу 22. свибња 
2007. године, нису поновно почеле тећи.68 На та је правила о тијеку затезних 
камата овршни суд при одређивању оврхе рјешењем о оврси дужан пазити по 
службеној дужности.69 

У судској пракси словенских редовних судова утврђено је и да на тијек 
затезних камата, у случајевима у којима износ затезних камата није био 
достигнуо износ главнице тијеком раздобља важења забране ultra alterum 
tantum из одредбе чл. 376. ОЗ/01, увођење и касније укидање забране ultra 
alterum tantum није утјецало па затезне камате у тим случајевима теку 
непрекинуто даље и након укидања одредбе чл. 376. ОЗ/01.70  

Правило о забрани ultra alterum tantum, у раздобљу у којему се одредба чл. 
376. ОЗ/01 примјењивала на тијек затезних камата, важило је и за процесне 

                                                 
66 УсРС, Уп-227/05-19 од 24. свибња 2007, Ур. л. РС бр. 50/07. 
67 Тако: UsRS, Up-227/05-19 од 24. свибња 2007, Ur. l. RS бр. 50/07. Истовјетно и у 
каснијој судској пракси: VSRS, I Ip 539/2010 од 26. травња 2012; VSRS, II Ips 24/2010 од 
17. липња 2010; ВС Љубљана, I Cpg 223/2011 од 23. липња 2011. 
68 Тако: UsRS, Up-227/05-19 од 24. свибња 2007, Ur. l. RS бр. 50/07. Истовјетно и у 
каснијој судској пракси: VSRS, III Ips 191/2007 од 12. вељаче 2008; ВСРС, II Ips 
983/2007 од 10. травња 2008; VSRS, II Ips 430/2008 од 9. рујна 2010; VS Maribor, Cp 
2164/2008 од 4. вељаче 2009; VS Maribor, I Ip 310/2015 од 14. српња 2015. 
69 Тако: VS Maribor, I Ip 410/2012 од 24. српња 2012. 
70 Тако: VS Maribor, Cp 2164/2008 од 4. вељаче 2009; VS Maribor, I Ip 310/2015 од 14. 
српња 2015. 
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камате.71 При томе, у случајевима у којима је износ доспјелих а неплаћених 
затезних камата био прије 1. сијечња 2002. године достигнуо износ главнице па 
су тужбом захтијеване процесне камате на износ главнице којој је приписан 
износ доспјелих камата, процесне камате престале су тећи с даном 1. сијечња 
2002. године када је на снагу ступила забрана ultra alterum tantum, с обзиром на 
то да капитализиране затезне камате приписане главници не дају износ неке 
нове главнице на коју би процесне камате текле све дотле док не би достигнуле 
износ те нове главнице.72 

У раздобљу у којему се одредба чл. 376. ОЗ/01 примјењивала на тијек 
затезних камата, забрана ultra alterum tantum је важила и за тијек затезних 
камата у законским обвезним односима, па тако и за тијек затезних камата на 
износ накнаде штете с основе извануговорне одговорности за штету.73 

Телеолошком редукцијом одредбе чл. 376. ОЗ/01, у словенској судској 
пракси развијено је стајалиште према којему се забрана ultra alterum tantum не 
примјењује на уговорне камате које се приписују главници темељем уговора о 
банковном новчаном пологу.74 

Иако је одредба чл. 376. ОЗ/01 била когентне правне природе, она према 
стајалишту словенске судске праксе не представља такву присилну правну 
норму која би била дио јавног поретка Републике Словеније па да би се 
позивањем на ту одредбу могло одбити признање и оврха стране судске 
одлуке.75 

4. Предмет Nemec: стајалишта Еуропског суда о 
забрани ultra alterum tantum 

У предмету Nemec, Еуропски суд је разматрао сукладност забране ultra 
alterum tantum у поводу захтјева за претходном одлуком који му је упутио 
ВСРС у вези с поступком који је пред словенским судом покренуо Драго 
Nemec против Републике Словеније ради накнаде штете. Тужитељ се у 
националном поступку позвао на одговорност Републике Словеније за штету 
која му је проузрочена тиме што је у ранијем судском поступку, који је он 
водио против Ватрогасног друштва у Мурској Соботи ради исплате укупног 
износа дужних најамнина из уговора о најму цистерне за пријевоз воде заједно 
са затезним каматама од дана 25. ожујка 1996. године до дана плаћања, 
правомоћно био одбијен његов тужбени захтјев за исплатом затезних камата у 

                                                 
71 Тако: VSRS, II Ips 78/2007 од 27. ожујка 2008. 
72 Тако: VSRS, II Ips 78/2007 од 27. ожујка 2008; VSRS, II Ips 448/2006 од 26. ожујка 
2009. 
73 Тако: VS Ljubljana, II Cp 1755/2016 од 30. студеног 2016. 
74 Тако: VS Ljubljana, I Cp 575/2012 од 28. ожујка 2012; VS Ljubljana, I Cp 961/2011 од 
12. листопада 2011. 
75 Тако: VSRS, Cpg 7/2016 од 15. српња 2016. 
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дијелу у којему се односио на раздобље од 1. сијечња 2002. године до дана 
плаћања. У том је ранијем судском поступку било утврђено да је износ 
затезних камата већ био достигнуо износ главнице прије ступања на снагу 
одредбе чл. 376. ОЗ/01 којом је у словенско право уведена забрана ultra alterum 
tantum па је туженику правомоћном пресудом била наложена исплата дужног 
износа главнице заједно са затезним каматама које су на износ главнице текле 
до дана 31. просинца 2001. године. Туженик је тако утврђени дужни износ био 
тужитељу платио дана 18. свибња 2010. године. Сматрајући да је забрана ultra 
alterum tantum из одредбе чл. 376. ОЗ/01 у противности с одредбама Директиве 
2000/35/ЕЗ76 те да је због тога неосновано био одбијен његов захтјев за 
исплатом затезних камата за раздобље од 1. сијечња 2002. године до дана 
плаћања, тужитељ је у новом поступку који је покренуо против Републике 
Словеније захтијевао накнаду штете у износу који одговара износу затезних 
камата за раздобље од дана 1. сијечња 2002. године до дана 18. свибња 2010. 
године који му није досуђен у ранијем судском поступку. У поступку ради 
накнаде штете против Републике Словеније је тужитељев тужбени захтјев 
правомоћно одбијен, након чега је тужитељ изјавио ревизију против 
другоступањске одлуке ВС Марибор од 24. сијечња 2012. године којом је 
потврђена пресуда првоступањског суда.77 У поводу ревизије, ВСРС је одлучио 
прекинути поступак и упутити Еуропском суду захтјев за претходном одлуком 
о тумачењу одредаба Директиве 2000/35/ЕЗ. У захтјеву за претходном одлуком 
је ВСРС упутио Еуропском суду неколико претходних питања, међу којима и 
питање: „Је ли правило према којему затезне камате престају тећи када износ 
доспјелих и неплаћених камата досегне износ главнице (правило не ultra 
alterum tantum) у супротности са одредбама Директиве 2000/35?“78 

У претходном поступку пред Еуропским судом, узети су у обзир, међу 
осталим, очитовање словенске владе, очитовање латвијске владе те мишљење 
независног одвјетника Michala Bobeka. Влада Републике Словеније је у свом 
очитовању истакнула да правило о забрани ultra alterum tantum из чл. 376. 
ОЗ/01 није противно циљевима Директиве 2000/35/ЕЗ, држећи да је и у том 
правилу садржана потицајна функција затезних камата те да оно омогућује 
избјегавање ситуације у којој би на дужника новчане обвезе био преваљен 
неразумно високи дуг чиме би био створен неправедан и непропорционалан 
однос између вјеровника и дужника новчане обвезе који би дужника могао 

                                                 
76 Словенска правна књижевност је такођер била мишљења да су одредбе чл. 376. ОЗ/01 
противне циљевима Директиве 2000/35/ЕЗ. Види, примјерице: Možina, D., Direktiva 
2000/35/ES o plačilnih zamudah v gospodarskih poslih in slovensko obligacijsko pravo, 
Podjetje in delo, бр. 8/2009, стр. 1783.; Možina, D., нав. чланак у биљ. 58, стр. 498–499.  
77 VS Maribor,  I Cp 1005/2011 од 24. сијечња 2012. 
78 Види: Захтјев за претходну одлуку који је 1. липња 2015. упутило Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije (Slovenija) – Drago Nemec protiv Republike Slovenije (predmet C-
256/15), S.l. EU бр. Ц 302, 14.9.2015. 
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довести у стање неспособности за плаћање.79 То је стајалиште подупријела и 
Влада Републике Латвије,80 која је за претходни поступак пред Еуропским 
судом била заинтересирана из разлога што је и у латвијском праву садржана 
одредба према којој камате престају тећи кад износ камата достигне главницу.81 
У очитовању словенске владе посебно је истакнуто како се забрана ultra 
alterum tantum мора проматрати у контексту осталих одредаба словенског 
права, а посебно одредбе чл. 380. ОЗ-а према којој вјеровник новчане обвезе 
има право захтијевати разлику до потпуне накнаде штете ако је штета коју је 
претрпио због дужниковог закашњења већа од износа који би добио на име 
затезних камата.82 

Независни одвјетник Бобек је у свом мишљењу такођер оцијенио да 
забрана ultra alterum tantum није у противности с Директивом 2000/35/ЕЗ.83 У 
Мишљењу АГ Бобека истакнуто је да Директива 2000/35/ЕЗ не садржи одредбе 
којима би се забрањивало прописивање највише границе износа камата те да је 
одлука о одређивању такве границе у надлежности држава чланица, под 
увјетом да оне при том поштују захтјев еквивалентности и дјелотворности.84 
Премда би опћи циљ дјелотворности сузбијања закашњења с плаћањем у 
трговачким трансакцијама био више остварив кад се тијек затезних камата не 
би ограничавао,85 истакнуто је да захтјев дјелотворности ваља разумјети на 
начин да њему није удовољено само кад је националним правом дјелотворно 
сузбијање закашњења с плаћањем у потпуности онемогућено или је истински 
претјерано отежано.86 То, према мишљењу АГ Бобека, није случај са забраном 
ultra alterum tantum у словенском праву,87 из неколико разлога. С једне стране, 
у забрани ultra alterum tantum изражен је одређени законодавни одабир који 
није ни арбитраран ни уникатан, а који одржава социјални приступ у 
расподјели терета закашњења с плаћањем између вјеровника и дужника 
новчаних обвеза.88 С друге стране, правило о забрани ultra alterum tantum 
служи и успостављању равнотеже између осигуравања промптног плаћања и 
осигуравања промптног вјеровниковог остваривања његових права с циљем 

                                                 
79 Nemec, одл. 51. 
80 Исто. 
81 Одредбом чл. 1763. т. 1) латвијског Грађанског законика (Civillikums, Valdības 
Vēstnesis бр. 41/1937 с посљедњом измјеном од 1. сијечња 2017, Latvijas Vēstnesis бр. 
56/2015) прописано је: „Повећање камата престаје: 1) кад износ доспјелих камата 
достигне износ главнице“. 
82 Nemec, одл. 57. 
83 Мишљење независног одвјетника Michala Bobeka од 28. српња 2016, 
ECLI:EU:C:2016:619 (даље: Мишљење АГ Бобека), одл. 55. 
84 Исто, одл. 58. и 59. 
85 Исто, одл. 63. 
86 Исто, одл. 65. 
87 Исто. 
88 Исто, одл. 66. 
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спрјечавања повећања дуга услијед вјеровниковог недјеловања.89 При томе је 
АГ Бобек указао да се слично правило у другачијем контексту проналази и у 
аустријском праву те у чешком праву.90 Истакнуо је и да се правило о забрани 
ultra alterum tantum не смије разматрати изолирано од осталих института 
националног права који стоје на располагању вјеровнику новчане обвезе, као 
што је то право вјеровника на разлику до пуног износа накнаде штете 
проузрочене закашњењем с плаћањем, али и одговорност државе за штету 
проузрочену вјеровнику неправилним функционирањем правосудног сустава, 
укључујући путем неоправданих одгода и претјерано дуготрајних судских 
поступака.91 Стога је АГ Бобек предложио Еуропском суду да на постављено 
претходно питање одговори како се Директиви 2000/35/ЕЗ не противи 
национално правило којим се највиша висина затезних камата ограничава на 
износ главнице.92 

Еуропски суд је у својој одлуци у предмету Nemec слиједио стајалишта 
изражена у очитовањима словенске и латвијске владе те мишљење независног 
одвјетника Бобека. Прије свега, Еуропски суд је подсјетио да се Директивом 
2000/35/ЕЗ не хармонизирају сви аспекти националних права који се односе на 
затезне камате, већ само поједина правна питања уређења затезних камата, и то 
право вјеровника новчане обвезе на затезне камате у случају закашњења с 
плаћањем, дан доспијећа затезних камата, стопа затезних камата и посљедице 
злоупорабе слободе уговарања на штету вјеровника новчане обвезе.93 
Директива 2000/35/ЕЗ не садржи одредбе које би се односиле на тијек затезних 
камата или на највиши допуштени износ затезних камата, па су стога државе 
чланице слободне уредити та питања у националном праву.94 При уређењу тих 
питања, државе чланице не смију занемарити циљеве Директиве 2000/35/ЕЗ ни 

                                                 
89 Исто, одл. 67. 
90 За аустријско право види supra у другом поглављу. У чешком праву забрана ultra 
alterum tantum, у битноме истовјетно као и аустријском праву, није изражена као 
апсолутна забрана, већ је правило о забрани ultra alterum tantum предвиђено као могућа 
санкција вјеровнику за властиту немарност, а која би га требала потицати да што прије 
покрене судски поступак ради исплате главног дуга у којему он има право и на затезне 
камате од дана покретања судског поступка. Правило о забрани ultra alterum tantum 
садржано је у чешком праву у одредби чл. 1805. ст. 2. Грађанског законика (Občanský 
zákoník, Sbírka zákonů бр. 33/2012, с посљедњом измјеном од дана 1. сијечња 2018, 
Sbírka zákonů бр. 185/2016; даље: чешки ГЗ) која гласи: „Вјеровник који би без разумног 
разлога отезао с остваривањем права на наплату дуга, тако да би камате биле толике 
колико и главница, губи право потраживати даљње камате. Од дана кад је остварио 
право пред судом, припадају му ипак и даљње камате.“ 
91 Мишљење АГ Бобека, одл. 68–70. 
92 Исто, одл. 71. и 102. 
93 Nemec, одл. 46. и 47. 
94 Исто, одл. 48. и 49. 
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онемогућити остварење практичних учинака Директиве 2000/35/ЕЗ.95 Еуропски 
суд је нагласио да су циљеви Директиве 2000/35/ЕЗ одвратити дужнике од 
закашњења с плаћањем, особито осигуравањем да закашњење с плаћањем није 
финанцијски атрактивно дужницима новчаних обвеза, те заштитити вјеровнике 
новчаних обвеза од закашњења с плаћањем.96 Закључио је да правило о забрани 
ultra alterum tantum уистину јест правило које може ограничити одвраћајући 
учинак који је повезан с плаћањем затезних камата.97  

Међутим, с једне стране, такво правило не доводи у питање циљ заштите 
вјеровника који се Директивом 2000/35/ЕЗ настоји постићи ни њезин 
практични учинак јер се њиме не доводи до таквог ограничења висине затезних 
камата које би нарушавало саму бит вјеровниковог права да захтијева затезне 
камате нити се њиме онемогућује остварење одвраћајуће функције затезних 
камата, а оно при томе не утјече ни на на примјењиву стопу затезних камата 
која мора бити у складу с одредбама Директиве 2000/35/ЕЗ.98 С друге стране, 
национални законодавац је у оквиру граница својих дискрецијских овласти 
могао држати да је потребно успоставити равнотежу између циља заштите 
вјеровника новчаних обвезе и потребе да се на дужника новчане обвезе не 
превали неразумно високи дуг, као и да је правило о забрани ultra alterum 
tantum прикладно средство за постизање те равнотеже.99 К томе, правило о 
забрани ultra alterum tantum потребно је разматрати у контексту других 
одредаба националног права које уређују закашњење с плаћањем, а национални 
законодавац може сматрати да је правило о праву вјеровника новчане обвезе на 
разлику до потпуне накнаде штете у комбинацији с другим правилима која 
произлазе из Директиве 2000/35/ЕЗ достатно за осигуравање заштите 
вјеровника новчаних обвеза од закашњења с плаћањем.100  

Стога је Еуропски суд на постављено претходно питање одлучио да: 
„Директиву 2000/35/ЕЗ треба тумачити на начин да јој се не противи такав 
национални пропис, као што је то чл. 376. Облигацијског законика, којим би 
било предвиђено да доспјеле а неплаћене затезне камате престају тећи када 
износ затезних камата достигне износ главнице.“101 На темељу одлуке 
Еуропског суда, ВСРС је наставио прекинути поступак и одбио као неосновану 
ревизију изјављену против другоступањске пресуде ВС Марибор којом је 
правомоћно одбијен тужбени захтјев тужитеља за накнадом штете од 
Републике Словеније.102 

                                                 
95 Исто, одл. 49. 
96 Исто, одл. 50. 
97 Исто, одл. 52. 
98 Исто, одл. 53. и 54. 
99 Исто, одл. 55. 
100 Исто, одл. 56–58. 
101 Исто, одл. 59–60. 
102 Види: VSRS, II Ips 94/2012 од 2. вељаче 2017. 
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5. Закључак 

Иако је одлука Еуропског суда у предмету Nemec донесена у контексту 
одредаба Директиве 2000/35/ЕЗ која је опозвана каснијом Директивом 
2011/7/ЕУ, стајалишта Еуропског суда изражена у предмету Nemec вриједе и у 
погледу Директиве 2011/7/ЕУ јер се њезине одредбе о затезним каматама не 
разликују битно од одредаба Директиве 2000/35/ЕЗ.103 Истовјетно као ни 
одредбама Директиве 2000/35/ЕЗ, одредбама Директиве 2011/7/ЕУ као 
директивом минималне хармонизације није се дирало у питање тијека затезних 
камата нити у питање највишег допуштеног износа затезних камата. Примарни 
непосредни циљ Директиве 2011/7/ЕУ је сузбијање закашњења с плаћањем у 
трговачким уговорима како би се осигурало правилно функционирање 
унутарњег тржишта, док је њезин посредни циљ потицање конкурентности 
подузетника, а посебно малих и средњих подузетника.104 Два су темељна 
међусобно повезана оперативна циља Директиве 2011/7/ЕУ: супротставити 
дужницима мјере које ће их успјешно одвратити од плаћања са закашњењем, те 
пружити вјеровницима средства која ће им омогућити да потпуно и учинковито 
остваре своја права у случајевима закашњења с плаћањем.105 

Правило о апсолутној забрани ultra alterum tantum које би се односило на 
тијек затезних камата, на начин како је оно недавно предложено за хрватско 
право путем ПЗидЗОО/18-326,106 недвојбено јест правило које – само за себе – 
представља ограничење остварења оперативних циљева Директиве 2011/7/ЕУ. 
Међутим, кад би приједлог за увођењем забране ultra alterum tantum у хрватско 
право био прихваћен, такво рјешење не би било у противности с Директивом 
2011/7/ЕУ из неколико разлога. Прије свега, у поље примјене Директиве 
2011/7/ЕУ улазе само трговачке трансакције, а усклађењу хрватског права са 
захтјевима Директиве 2011/7/ЕУ служи посебно уређење садржано у 
одредбама ЗФППН-а, а не опће уређење садржано у одредбама ЗОО-а. 
Увођење ограничења тијека затезних камата у одредбе ЗОО-а, на начин да се то 
ограничење не примјењује на пословне трансакције у смислу одредаба 
ЗФППН-а, представљало би рјешење које уопће не би било у досегу Директиве 
2011/7/ЕУ. Такођер, Директива 2011/7/ЕУ, једнако као и ранија Директива 
2000/35/ЕЗ, захтијева од држава чланица само минималну хармонизацију 
појединих правних питања законског уређења затезних камата, међу којим 
                                                 
103 За анализу одредаба Директиве 2011/7/ЕУ које се односе на затезне камате и друге 
правне посљедице закашњења с плаћањем види: Тот, И., Појам и правне посљедице 
закашњења с плаћањем у трговачким уговорима у праву Еуропске уније, Зборник 
Правног факултета Свеучилишта у Ријеци, вол. 33, бр. 2/2012, стр. 769–801. 
104 Види исцрпније: Тот, И., Правна основа и циљеви Директиве 2011/7/ЕУ о сузбијању 
закашњења с плаћањем у трговачким уговорима, Зборник радова Правног факултета у 
Сплиту, вол. 50, бр. 1/2013, стр. 240–241. 
105 Исто,стр. 242. 
106 Види supra у биљ. 8. 
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питањима није ни питање тијека затезних камата нити питање највишег 
допуштеног износа затезних камата. Та питања државе чланице могу слободно 
уредити према властитој дискрецији, пазећи при томе да се уређењем тих 
питања не угрози остварење циљева Директиве 2011/7/ЕУ.  

Слиједећи тумачење Еуропског суда у предмету Nemec, све и кад би се 
забрана ultra alterum tantum у хрватско право увела и за односе који улазе у 
поље примјене Директиве 2011/7/ЕУ, она – проматрана заједно с другим 
одредбама хрватског права – не би доводила ни до потпуног онемогућавања 
нити до претјераног отежавања остварења циљева Директиве 2011/7/ЕУ. 
Наиме, слично као и у словенском праву, и у хрватском праву је одредбом чл. 
30. ст. 2. ЗОО-а предвиђено право вјеровника захтијевати разлику до потпуне 
накнаде штете у случају да је штета коју је вјеровник претрпио због 
дужниковог закашњења с плаћањем већа од износа који би он добио на име 
затезних камата. Забраном ultra alterum tantum која би се примјењивала на тијек 
затезних камата успостављала би се у хрватском праву равнотежа између 
заштите вјеровника новчаних обвеза од негативних учинака закашњења с 
плаћањем и заштите дужника новчаних обвеза од преваљивања неразумно 
високог износа дуга, што је легитимни интерес који је препознао и Еуропски 
суд у предмету Nemec, те што је законодавни одабир који је у границама 
дискрецијских овласти националног законодавца. 

Ако би и унаточ тумачењу Еуропског суда у предмету Nemec постојала 
бојазан да би увођење забране ultra alterum tantum било противно правној 
стечевини Еуропске уније, та се неоправдана бојазан може отклонити 
искључењем примјене евентуално уведеног правила о забрани ultra alterum 
tantum у односима према подузетницима као дужницима новчаних обвеза. 
Такво рјешење познаје и аустријско право у одредби § 353. UGB-а. 

Кад би се у хрватско право увело правило о забрани ultra alterum tantum, 
такво рјешење не би у поредбеноправном контексту било куриозитет хрватског 
права. Док такво правило није садржано у, примјерице, француском, њемачком 
и швицарском праву, одговарајућа иначица правила о забрани ultra alterum 
tantum садржана је у аустријском, чешком, латвијском и словенском праву, док 
се изван Еуропске уније проналази у црногорском праву. Правило о забрани 
ultra alterum tantum није ни непознато хрватском праву јер је иначица тога 
правила била раније садржана и у одредби чл. 401. ЗОО/78 те је важила од 
ступања на снагу ЗОО/78 до укидања те одредбе 1989. године. 

Приједлогом увођења забране ultra alterum tantum за тијек затезних камата 
истакнутим у ПЗидЗОО/18-326, та је забрана предложена као апсолутна 
забрана: затезне камате би престајале у сваком случају тећи у тренутку кад би 
износ доспјелих а неплаћених затезних камата достигнуо износ главнице – а не 
износ неутужене главнице, како је то у аустријском праву предвиђено 
одредбом § 1335. реч. 1. ABGB-а. При евентуалном увођењу правила о забрани 
ultra alterum tantum у хрватско право, пожељније би било слиједити рјешења 
аустријског и чешког права која том правилу дају функцију потицања 
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вјеровника новчаних обвеза на што раније покретање поступака ради исплате 
главнице, чиме се избјегава непотребно повећање укупног износа дуга 
протеком времена.  

За разлику од рјешења прихваћеног у одредбама § 1335. реч. 2. ABGB-а и 
чл. 1805. ст. 2. реч. 2. чешког ГЗ-а, приједлог за увођење забране ultra alterum 
tantum у хрватско право истакнут у ПЗидЗОО/18-326 није укључио одредбу 
којом би се предвидјело да вјеровник новчане обвезе може, након што су 
затезне камате достизањем главнице престале тећи, захтијевати нове затезне 
камате на износ главнице које би текле од дана покретања судског поступка. 
Међутим, слична одредба већ је у хрватском праву садржана у одредби чл. 31. 
ст. 2. ЗОО-а,107 па би вјеровник новчане обвезе захтјевом за исплатом 
процесних камата могао остварити исти резултат до којега се у поредбеном 
праву долази примјеном одредаба § 1335. реч. 2. ABGB-а и чл. 1805. ст. 2. реч. 
2. чешког ГЗ-а. 

Увођење правила о забрани ultra alterum tantum у хрватско право 
зауставило би, с даном ступања на снагу таквог правила, даљњи тијек затезних 
камата и у обвезним односима у којима је износ затезних камата већ достигнуо 
и премашио износ главнице. Стога се то рјешење може употријебити и као 
мјера којом би се олакшао положај постојећих дужника новчаних обвеза у 
Републици Хрватској. Као правнополитички одабир који је израз и социјалне 
политике, такво рјешење не би било у противности ни с Уставом Републике 
Хрватске, из истих разлога из којих је и Уставни суд Републике Словеније био 
оцијенио да забрана ultra alterum tantum раније садржана у одредби чл. 376. 
ОЗ/01 није противна Уставу Републике Словеније. 

У раду анализирана судска пракса Уставног суда Републике Словеније и 
словенских редовних судова, као и судска пракса аустријских редовних судова, 
показује се као изврстан путоказ за отклањање могућих правних двојби до 
којих би могло доћи увођењем забране ultra alterum tantum у хрватском праву. 
Такођер, она даје и смјернице за рјешавање могућих правних питања до којих 
би дошло ако би се правило о забрани ultra alterum tantum поновно увело у 
хрватско право, а затим некада касније и поновно укинуло. 

Све изнесено у погледу приједлога за увођење у хрватско право правила о 
забрани ultra alterum tantum које би се односило на тијек затезних камата, 
вриједи на одговарајући начин и за приједлог увођења у српско право правила 
о забрани ultra alterum tantum које би се односило на тијек уговорних камата, а 
који је садржан у одредби чл. 604. Нацрта Грађанског законика Републике 
Србије. Такво рјешење било би такођер изван досега Директиве 2011/7/ЕУ која 
се уопће не дотиче уређења уговорних камата, већ захтијева од држава чланица 
Еуропске уније само минимално усклађење одабраних правних питања 

                                                 
107 Одредба чл. 31. ст. 2. ЗОО-а гласи: „На износ неисплаћених камата могу се 
захтијевати затезне камате само од дана кад је суду поднесен захтјев за њихову 
исплату.“ 
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законског уређења затезних камата. Потребно је, међутим, напоменути како за 
разлику од увођења правила о забрани ultra alterum tantum које би се 
примјењивало на тијек затезних камата, увођење таквог правила за тијек 
уговорних камата представља и изразито ограничење слободе уговарања. 
Наиме, док тијек затезних камата начелно није одређен правним послом, већ 
затезне камате ex lege теку од првог дана по доспијећу главне новчане обвезе до 
дана испуњења главне новчане обвезе, тијек уговорних камата није одређен 
законом, већ је у домени страначке аутономије. Уговорне камате су 
протучинидба за чинидбу привременог препуштања капитала на упорабу те се 
оне одмјеравају овисно о раздобљу тијеком којега је вјеровник новчане обвезе 
лишен могућности располагати новцем који је препустио дужнику новчане 
обвезе.108 Премда би и ограничење тијека уговорних камата, на начин да 
уговорне камате престају тећи када износ уговорних камата достигне износ 
главнице, могло бити могући правнополитички одабир који је израз 
специфичне господарске и социјалне политике, за такву заштиту интереса 
дужника новчане обвезе науштрб заштите интереса вјеровника новчане обвезе 
теже би се могли изнаћи оправдани аргументи. Унаточ томе, замјетно је из 
поредбеноправне анализе која је извршена у раду да ни такво рјешење не би 
било куриозитет у поредбеноправном контексту. 
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Summary 

The legal rule under which interest ceases to run when the amount of interest 
reaches the amount of the principal is known as a prohibition of ultra alterum tantum. 
Such a statutory limit on interest accumulation was previously contained in the 1978 
Obligations Act, and was abolished in 1989. In the Republic of Croatia and the 
Republic of Serbia, current proposals call for re-introduction of the prohibition of 
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ultra alterum tantum in the legal regulation of interest. Whereas the proposed 
amendment to the Croatian Obligations Act seeks to limit the accumulation of default 
interest, the Draft of the Civil Code of the Republic of Serbia contains a legal 
restriction on the accumulation of contractual interest. On the basis of a comparative 
analysis of the rule on the prohibition of ultra alterum tantum in Austrian law, 
Slovenian law and the European Union law, the paper examines the eligibility and 
appropriateness of these proposals for legislative interventions in the regulation of 
interest in Croatian and Serbian law. 

Key words: prohibition of ultra alterum tantum, interest, interest accumulation, 
Directive 2011/7/EU. 
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В.4. Република Босна и Херцеговина 
Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 

39/85, 45/89 и 57/89, Сл. л. РБиХ бр. 2/92, 13/93 и 13/94, Сл. н. ФБиХ бр. 29/03 и 42/11 
Закон о облигационим односима Републике Српске, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 

57/89, Сл. г. РС бр. 17/93, 3/96, 37/01, 39/03 и 74/04 
В.5. Република Црна Гора 
Закон о облигационим односима, Сл. л. ЦГ бр. 47/08, 4/11 и 22/17 
В. 6. Република Хрватска 
Хрватски сабор, Вјеродостојно тумачење чланка 3. ставка 1. Закона о затезним каматама 

("Народне новине", број 28/96), НН бр. 58/04 
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Приједлог Закона о измјени Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб заступника 
СДП-а, П.З. бр. 311, 7. ожујка 2018. 

Приједлог Закона о и измјени и допуни Закона о обвезним односима, предлагатеља: Клуб 
заступника Живог зида и СНАГА-е, Клуб заступника Моста независних листа и Клуб 
заступника ХСС-а, П.З. бр. 326, 30. ожујка 2018.  

Закон о финанцијском пословању и предстечајној нагодби, НН бр. 108/12, 144/12, 81/13, 
112/13, 71/15 и 78/15  

Закон о обвезним односима, НН бр. 53/91, 73/91, 111/93, 3/94, 7/96, 91/96, 112/99 и 88/01 
Закон о обвезним односима, НН бр. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 и 29/18 
Закон о преузимању Закона о обвезним односима, НН бр. 53/91. 
В.7. Република Латвија 
Грађански законик (Civillikums), Valdības Vēstnesis бр. 41/1937 с посљедњом измјеном од 1. 
сијечња 2017., Latvijas Vēstnesis бр. 56/2015 

В.8. Република Македонија 
Закон за облигационите односи, Сл. в. РМ бр. 18/01, 78/01, 4/02, 59/02, 05/03, 84/08 и  81/09 
В.9. Република Словенија 
Obligacijski zakonik, Ur. l. RS бр. 83/01 
Obligacijski zakonik, Ur. l. RS бр. 83/01, 32/04, 28/06, 40/07, 97/07, 64/16 i 20/18 
Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, predlagatelja: Vlade 

Republike Slovenije, EVA: 2006-2011-0074, 18. siječnja 2007. 
Zakon o obligacijskih razmerjih, Sl. l. SFRJ бр. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Ur. l. RS бр. 88/99, 

83/01, 30/02 i 87/02 
Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika, Ur. l. RS бр. 40/07 
В.10. Република Србија 
Грађански законик за Краљевину Србију, 1864. 
Влада Републике Србије - Комисија за израду Грађанског законика, Грађански законик 
Републике Србије – Радни текст, Београд, 2015, доступно на: 

    https://www.mpravde.gov.rs/files/NACRT.pdf (20.4.2018.) 
Закон о облигационим односима, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89, Сл. л. СРЈ бр. 

31/93 и Сл. л. СЦГ бр. 1/03 
В.11. Социјалистичка Федеративна Република Југославија 
Закон о измјенама Закона о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 57/89 
Закон о обвезним односима, Сл. л. СФРЈ бр. 29/78 и 39/85 
 
Г. Судска пракса 
Г.1. Еуропска унија 
Мишљење независног одвјетника Michala Bobeka од 28. српња 2016., ECLI:EU:C:2016:619 
Пресуда Еуропског суда од 15. просинца 2016., Nemec, C-256/15, ECLI:EU:C:2016:954 
Захтјев за претходну одлуку који је 1. липња 2015. упутило Vrhovno sodišče Republike 

Slovenije (Slovenija) – Drago Nemec protiv Republike Slovenije (predmet C-256/15), S.l. EU бр. 
C 302, 14.9.2015. 

Г.2. Република Аустрија 
Oberster Gerichtshof, 3 Ob 280/28 од 28. ожујка 1928., доступно на: Rechtsinformationssystem 

des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 
Oberster Gerichtshof, 4 Ob 522/82 од 30. ожујка 1982., доступно на: Rechtsinformationssystem 

des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 
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Oberster Gerichtshof, 6 Ob 326/99f од 20. сијечња 2000., доступно на: Rechtsinformationssystem 
des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 3 Ob 221/04b од 26. сијечња 2005., доступно на: Rechtsinformationssystem 
des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 7 Ob 94/11s od 21. просинца 2011., доступно на: 
Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 7 Ob 128/13v од 4. рујна 2013., доступно на: Rechtsinformationssystem des 
Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 9 Ob 31/15x од 21. травња 2016., доступно на: Rechtsinformationssystem 
des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 1 Ob 142/16p од 23. студенога 2016., доступно на: 
Rechtsinformationssystem des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Oberster Gerichtshof, 1 Ob72/17w од 24. свибња 2017., доступно на: Rechtsinformationssystem 
des Bundes – Justiz, https://www.ris.bka.gv.at/Jus/ (20.4.2018.) 

Г.3. Република Босна и Херцеговина 
Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж-346/86 од 18. ожујка 1987., објављена у: Прњаворац, 
А., Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и Републике 
Српске (ауторски пречишћени текст), доступно на: https://advokat-
prnjavorac.com/zakoni_bih.html (20.4.2018.) 

Врховни суд Босне и Херцеговине, Пж-435/87 од 28. травња 1988., објављена у: Прњаворац, 
А., Закон о облигационим односима Федерације Босне и Херцеговине и Републике 
Српске (ауторски пречишћени текст), доступно на: https://advokat-
prnjavorac.com/zakoni_bih.html (20.4.2018.) 

Г.4. Република Хрватска 
Виши привредни суд Хрватске, Пж-735/86 од 25. ожујка 1986., објављена у: Црнић, И., 
Закон о обвезним односима – ауторски прочишћени текст с опсежном судском праксом и 
прилозима, Организатор, Загреб, 2002, стр. 499. 

Врховни суд Хрватске, Рев-1243/85 од 28. сијечња 1986, објављена у: Црнић, И., Закон о 
обвезним односима – ауторски прочишћени текст с опсежном судском праксом и 
прилозима, Организатор, Загреб, 2002, стр. 499. 

Г.5. Република Словенија 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-300/04-25 од 2. ожујка 2006, Ur. l. RS бр. 28/06 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-267/06-41 од 15. ожујка 2007, Ur. l. RS бр. 29/07 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-227/05-19 од 24. свибња 2007, Ur. l. RS бр. 50/07 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-699/05-22 од 5. српња 2007, Ur. l. RS бр. 65/07 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-33/05-21 од 6. ожујка 2008, Ur. l. RS бр. 40/08 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Up-590/05-64 од 17. травња 2008, Ur. l. RS бр. 53/08 
Ustavno sodišče Republike Slovenije, U-I-188/07-11 од 2. травња 2009, Ur. l. RS бр. 30/09 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, III Ips 191/2007 од 12. вељаче 2008, доступно на: Sodna 

praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 78/2007 од 27. ожујка 2008, доступно на: Sodna 

praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 266/2007 од 10. травња 2008, доступно на: Sodna 

praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 983/2007 од 10. травња 2008, доступно на: Sodna 

praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
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Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 448/2006 од 26. ожујка 2009, доступно на: Sodna 
praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 24/2010 од 17. липња 2010, доступно на: Sodna 
praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 430/2008 од 9. рујна 2010, доступно на: Sodna 
praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, I Ip 539/2010 од 26. травња 2012, доступно на: Sodna 
praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Cpg 7/2016 од 15. српња 2016, доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije, II Ips 94/2012 од 2. вељаче 2017, доступно на: Sodna 
praksa, http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Celju, Cp 169/2008 од 15. листопада 2008, доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Ljubljani, I Cpg 223/2011 од 23. липња 2011, доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Ljubljani, I Cp 961/2011 од 12. листопада 2011., доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Ljubljani, I Cp 575/2012 од 28. ожујка 2012., доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Ljubljani, II Cp 1755/2016 од 30. студеног 2016, доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Mariboru, Cp 2164/2008 од 4. вељаче 2009, доступно на: Sodna praksa, 
http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 

Višje sodišče v Mariboru,  I Cp 1005/2011 од 24. сијечња 2012. 
Višje sodišče v Mariboru, I Ip 410/2012 од 24. српња 2012, доступно на: Sodna praksa, 

http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
Višje sodišče v Mariboru, I Ip 310/2015 од 14. српња 2015, доступно на: Sodna praksa, 

http://www.sodnapraksa.si/ (20.4.2018.) 
Г.6. Република Србија 
Виши привредни суд Србије, Пж-6237/87 од 29. просинца 1987, према: Црнић, И., Камате, 
Информатор, Загреб, 1989., стр. 87. 

Виши привредни суд Србије, Пж-457/88 од 2. вељаче 1988, према: Црнић, И., Камате, 
Информатор, Загреб, 1989., стр. 87. 

 


