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НА КНА ДА ШТЕ ТЕ ЗБОГ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ  
ПРО ЦЕ СНИХ ОВЛА ШЋЕ ЊА У ПА Р НИЧ НОМ  

ПО СТУП КУ РЕ ПУ БЛИ КЕ МА КЕ ДО НИ ЈЕ*

Сажетак:Пред мет ин те ре со ва ња овог ра да је усме рен на пи та ње 
на кна де ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња у пар нич ном по ступ-
ку Ре пу бли ке Ма ке до ни је. Циљ ра да је да се сa про це сног аспек та ана ли зи-
ра ју од ре ђе на су штин ска пи та ња ко ја су зна чај на у од но су на пред мет ну 
про бле ма ти ку. У том кон тек сту, ау тор об ра ђу је низ пи та ња, по ла зе ћи од 
то га ка ко и на ко ји на чин се мо же оства ри ти пра во на на кна ду ште те због 
зло у по тре бе про це сних пра ва, ка ква је при ро да по ста вље ног зах те ва са об зи-
ром на са др жи ну прав не за шти те ко ја се тра жи, ка ква мо же да бу де про це-
сна фор ма пред мет ног зах те ва, ка да се мо же по ста ви ти овај зах тев (да ли 
у пен дент ној пар ни ци или ини ци ра њем по себ ног пар нич ног по ступ ка), итд. 

Кључнеречи:пар нич ни по сту пак, зло у по тре ба про це сних овла шће ња, 
на кна да ште те. 

1. УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ

Иде ја о са ве сно сти и по ште њу, од но сно на че ло са ве сног вр ше ња су бјек-
тив них пра ва је дан је од ба зич них прин ци па прав ног си сте ма. Без раз ли ке 
о ко јој обла сти је реч, да та и за ко ном при зна та пра ва тре ба да се вр ше на је дан 
са свим ко рек тан и са ве стан на чин. Сва ко оства ри ва ње или вр ше ње пра ва 
су прот но овом прав ном по сту ла ту прет ста вља у ства ри јед ну зло у по тре бу. 
Ово пра ви ло кон се квет но има при ме ну и у окви ру пар нич ног по ступ ка као 

* Рад је при пре мљен у окви ру ме га-про јек та „Евро ин те гра ци ја та на оп ште стве ни от, 
прав ни от и по ли тич ки от си стем на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја“ Прав ног фа кул те та „Ју сти ни јан 
Пр ви“ у Ско пљу. 



204

ре дов ног на чи на пру жа ња прав не за шти те су бјек тив них пра ва. На че ло са-
ве сно сти у пар нич ном по ступ ку не рас ки ди во је ве за но за на че ло за бра не 
зло у по тре бе про це сних овла шће ња.1,2

Про це сна овла шће ња су пред ви ђе на за ко ном ка ко би стран ке мо гле да 
оства ре прав ну за шти ту ко ју тра же од су да, али исто вре ме но и ка ко би се за-
шти тио прав ни по ре дак. Због дру штве не функ ци је ко ју пар нич ни по сту пак 
има, стран ке су ду жне да се у ње му ло јал но по на ша ју и са ве сно да ко ри сте 
сво ја про це сна овла шће ња. У са вре ме ном си сте му прав не за шти те од сва ког 
уче сни ка у пар нич ном по ступ ку оче ку је се да бу де од го во ран за сво је про це-
сно де ло ва ње.3 Упо тре ба кон крет ног про це сног сред ства за оства ре ње од ре-
ђе ног не при клад ног или не при ме ре ног ци ља не сме би ти то ле ри са на. Упра во 
због то га, све про це сне рад ње ко ји ма се спре ча ва нор ма лан и це лис хо дан 
ток по ступ ка и ко ји ма се из об ли чу је ње гов сми сао и циљ су не до пу ште не. 
След стве но то ме, све не са ве сне и абу зив не ак тив но сти у то ку по ступ ка тре-
ба ју би ти енер гич но су зби је не. 

У ци љу су зби ја ња про це сне зло у по тре бе, уи сти ну је не мо гу ће да се 
кре и ра са вр шен си стем пар нич не про це ду ре и исто вре ме но да се омо гу ћи 
да си стем прав не за шти те функ ци о ни ше та ко склад но и бес пре кор но та ко 
што би ис кљу чио сва ку, па чак и нај ма њу мо гућ ност за зло у по тре бу про це-
сних пра ва. Зло у по тре ба на те ре ну ци вил не про це ду ре је по ја ва ко ја је од-
у век ег зи сти ра ла у си сте му спро во ђе ња пра ва. Пи та ње је ко ли ко су ве шти 
за ко но да вац, као кре а тор, и су ди ја, као не по сред ни при ме њи вач про це сних 

1 Не са ве сно пред у зи ма ње про це сних ак тив но сти оста вља ши ро ку мо гућ ност и во ди 
ка раз ли чи тим зло у по тре ба ма у пар нич ном по ступ ку, као што су оду го вла че ње по ступ ка, 
не по треб но мул ти пли ци ра ње пар нич них рад њи и сл., а све са ци љем да се на не се ште та су-
прот ној стран ци. Ова кво по сту па ње не са мо што на но си ште ту су прот ној стран ци у сва ком 
кон крет ном слу ча ју зло у по тре бе по ступ ка, већ до во ди и до не по ве ре ња у суд и ства ра прав ну 
не си гур ност. 

2 На че ло са ве сног вр ше ња про це сних пра ва и за бра на зло у по тре бе про це сних овла шће-
ња у си сте му пар нич ног по ступ ка Ма ке до ни је уре ће ни су у чл. 9 и 10 За ко на о пар нич ном 
по ступ ку – ЗПП, Сл. Ве сник на Р. Ма ке до ни ја, бр. 79/2005, 110/2008, 83/2009, 116/2010 и 
124/2015). По зи тив но про це сно за ко но дав ство иде ју са ве сно сти у гра ђан ским пар ни ца ма на 
на чел ном ни воу уре ђу је по ста вља њем двој ног им пе ра ти ва. Са јед не стра не, им пе ра тив је 
усме рен ка стран ка ма на на чин да је пред ви ђе на ду жност стра на ка и уме ша ча пред су дом 
да го во ре исти ну и са ве сно да ко ри сте пра ва при зна та про це сним за ко ном (чл. 9 ЗПП). Са 
дру ге стра не, дру ги им пе ра тив је адре си ран су ду, та ко што је пред ви ђе но да је суд ду жан 
да оне мо гу ћи сва ку зло у по тре бу пра ва што стран ка ма при па да ју у по ступ ку (чл. 10 ЗПП). 

3 Про це сна сред ства ко ја сто је на рас по ла га њу про це сним су бјек ти ма ни су циљ са ма 
за се бе. Уко ли ко се циљ ка ко јим се те жи при ко ри шће њу од ре ђе ног про це сног сред ства 
сма тра дру штве но не до пу ште ним, он да ни је до пу ште но ни ти ко ри шће ње ина че до пу ште ног 
про це сног сред ства. Ка ко би сма тра ли бес пре кор ном упо тре бу од ре ђе ног про це сног сред-
ства, по треб но је и сам про це сни су бјект ко ји ко ри сти про це сно сред ство да бу де убе ђен у 
објек тив ну оправ да ност ње го вог ин те ре са. Та ко, Ми ли во је Мар ко вић. Те о ри ја гра ђан ског 
пар нич ног по ступ ка, све ска пр ва, Бе о град 1948, 112. 

Др Мил ка В. Ра ко че вић, Накнада штете због злоупотребе процесних... (стр. 203–220)
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нор ми, да про це сну зло у по тре бу све ду у гра ни це ко је су дру штве но при хва-
тљи ве. 

Пред мет ин те ре со ва ња овог ра да је усме рен на пи та ње на кна де ште те 
због зло у по тре бе про це сних овла шће ња у пар нич ном по ступ ку Ре пу бли ке 
Ма ке до ни је. Циљ ра да је да се сa про це сног аспек та об ра де од ре ђе на су штин-
ска пи та ња ко ја су зна чај на у кон тек сту пред мет не про бле ма ти ке. Пр во ће 
би ти ана ли зи ран зна чај пре вен тив ног и ре пре сив ног ин стру мен та ри ју ма за 
су зби ја ње про це сне зло у по тре бе као пи та ње ко је не ми нов но прет хо ди ела-
бо ра ци ји глав не те ме овог ра да. Да ље, би ће отво ре на пи та ња ко ја не по сред но 
тан ги ра ју про бле ма ти ку на кна де ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва 
у пар нич ном по ступ ку. У том кон тек сту, два пи та ња се на ме ћу као су штин ска: 
да ли ако је ште та про у зро ко ва на зло у по тре бом про це сних пра ва оште ће ни 
пар ни чар има пра во да тра жи на кна ду ште те ко ја му је на не се на, и уко ли ко 
има та кво пра во, на ко ји на чин се оно оства ру је. 

2. ПРЕ ВЕН ТИВ НИ И РЕ ПРЕ СИВ НИ ИН СТРУ МЕН ТА РИ УМ  
ЗА СУ ЗБИ ЈА ЊЕ ПРО ЦЕ СНЕ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ

Ме ре за спре ча ва ње и ме ре за санк ци о ни са ње про це сне зло у по тре бе, 
као и ме ре пред ви ђе не за ја ча ње про це сне ди сци пли не прет ста вља ју део је-
дин стве ног си сте ма ин стру ме на та ко ји су у слу жби јед ног је дин стве ног ци ља 
– да ис ко ре не или све ду про це сну зло у по тре бу на ми ни мал ни, ра зум но при-
хва тљи ви, ни во ко ји ће га ран то ва ти да евен ту ал не зло у по тре бе про це сних 
пра ва у то ку по ступ ка не ће про у зро ко ва ти ште ту за ко ни том, пра вил ном и 
ефи ка сном оства ре њу прав не за шти те. Ка ко би се оства рио тај циљ, прин цип 
са ве сног ко ри шће ња и за бра не зло у по тре бе про це сних овла шће ња, је кон-
кре ти зо ван и ин стру ме на та ли зо ван у си сте му про це сних нор ми. Про це сни 
за кон са др жи број на и ра зно ли ка ре ше ња пре то че на у кон крет не про це сне 
од ред бе ко је на ди рек тан или ин ди рек тан на чин тан ги ра ју пред мет ну про-
бле ма ти ку. Је дан део је по све ћен раз ли чи тим ме ра ма пред ви ђе ним за спре-
ча ва ње и су зби ја ње евен ту ал не зло у по тре бе про це сних овла шће ња. Та ква 
за кон ска ре ше ња чи не део пре вен тив ног ин стру мен та ри ју ма по мо ћу ко јег 
се про це сни су бјек ти оне мо гу ћа ва ју у по ку ша ју да чи не од ре ђе ну про це сну 
зло у по тре бу. Са дру ге стра не, си стем про це сних нор ми са др жи и од ре ђе на 
ре пре сив на сред ства ко ја се ак ти ви ра ју у слу ча ју от кри ва ња зло у по тре бе. 

Опе ра ци о на ли за ци ја иде је са ве сно сти и за бра не зло у по тре бе пра ва на 
те ре ну ци вил не про це ду ре оства ру је се пу тем раз ли чи тих про це сних ин сти-
ту та, пре ко про це сних пра ви ла са ко јим се, из пре вен тив них раз ло га, огра-
ни ча ва обим про це сних овла шће ња, пред ви ђа ју се ши ро ка овла шће ња у од-
но су на по ло жај и уло гу су да у ру ко во ђе њу са по ступ ком ко ји му омо гу ћа ва ју 
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да кон тро ли ше по на ша ње уче сни ка у по ступ ку и да спре ча ва зло у по тре бу 
про це сних овла шће ња.4

Иа ко не по сто ји оп ште при хва ће ни став да раз ли чи те вр сте про це сних 
зло у по тре ба прет ста вља ју озби љан про блем у си сте му прав не за шти те, не 
по сто ји ни ти кон сен зус о при клад ним ре ше њи ма ко ја тре ба да су зби ју ову 
не га тив ну по ја ву у прак си.5

Ма ке дон ски за ко но да вац је на пра вио низ зна чај них и круп них за хва та 
у си сте му пар нич ног по ступ ка у ци љу су зби ја ња зло у по тре бе про це сних 
пра ва. Тренд ак тив ног ан га жма на у од но су ми ни ми зи ра ња мо гућ но сти за 
не са ве сно и абу зив но по сту па ње у пар нич ном по ступ ку по чео је до но ше њем 
ЗПП из 2005 го ди на, да би се исти про ду жио и при сва ком иду ћем но ве ли-
ра њу про це сног за ко на.6 По зи тив на за кон ска ре ше ња да ју нам за пра во да 
кон ста ту је мо да се ре ла тив но но ви про це сни ре жим по зи тив но од ра зио на 
су зби ја ње про це сне зло у по тре бе и да са да шњи за кон ски текст ну ди со ли дан 
про це сни ин стру мен та ри ум за су зби ја ње про це сне зло у по тре бе.7

Би ло би на ив но да се сма тра да је рас по ло жи ви пре вен тив ни ин стру-
мен та ри ум до во љан да се су зби је про це сна зло у по тре ба. Тач но је да нај ве ћи 
те рет у су зби ја њу про це сне зло у по тре бе па да на ме ре ко је тре ба пре вен тив но 

4 Ка да је реч о кон кре ти за ци ји прин ци па за бра не зло у по тре бе про це сних пра ва кроз 
по је ди не од ред бе ЗПП, мо же да се уо чи да је па жња усме ре на ка што ве ћем ди сци пли ни ра-
њу стра на ка, ус по ста вља њу ре да, по ди за њу њи хо ве све сти и од го вор но сти за пред у зе те 
про це сне рад ње. 

5 Оно што нам се чи ни зна чај но у кон тек сту су зби ја ња про це сне зло у по тре бе је да 
по тен ци ра мо да по себ но ва жну уло гу игра свест по је дин ца. Ни ти је дан про пис од но сно 
за кон ски им пе ра тив не мо гу би ти зна ча јан фак тор у окви ру ану ли ра ња не са ве сно сти и зло-
у по тре бе у гра ђан ској пар ни ци, уко ли ко свест про це сног су бјек та ни је на за до во ља ва ју ћем 
ни воу. Из тих раз ло га, мно го то га ће за ви си ти и од по на ша ња про це сних су бје ка та ге не рал но, 
а по себ но од ети ке и са ве сно сти су ди ја и адво ка та. Ми шље ња смо да без по ди за ња све сти 
о од го вор но сти сва ког су бјек та при пред у зи ма њу сва ке по је ди не про це сне рад ње и за о штра-
ва њу пи та ња од го вор но сти, па чак и санк ци о ни са ња про це сних су бје ка та, не би мо гли да 
оче ку је мо за до во ља ва ју ће ре зул та те. У том сми слу и Re na ta Cvr čić, „Zlo u po ra be pro ce snih 
ovla sti i pra va stra na ka u ka zne nom po stup ku i zlo u po ra be u gra đan skom po stup ku“, Pra vo i po re zi, 
broj 9, Ru jan 2002, 44. 

6 Но ви не су пр вен стве но има ле за циљ да оне мо гу ће или бар да у зна чај ном де лу оте-
жа ју ма не вре стра на ка и њи хо вих за ступ ни ка усме ре не ка усло жња ва њу по ступ ка и са мим 
тим ње го вом оду го вла че њу. 

7 De le ge la ta, про це сни за кон ну ди ре ла тив но со ли дан ме ха ни зам ка да је реч о оне-
мо гу ћа ва њу и санк ци о ни ра њу раз ли чи тих об ли ка зло у по тре бе про це сних овла шће ња, 
ме ђу тим не мо же мо да ка же мо да је реч о ин стру мен та ри ју му ко јем се не мо же при пи са ти 
ни је дан не до ста так. Са јед не стра не, про блем је у то ме што је рас по ло жи ви про це сни ин стру-
мен та ри јум до не где и де фи ци та ран у од но су на сред ства пре ве ни ра ња, су зби ја ња од но сно 
санк ци о ни ра ња про це сне зло у по тре бе, а са дру ге стра не, и она кав ка кав је сте, у прак си се 
не ко ри сти са та квим ин тен зи те том ко ји би ука зи вао да се су до ви ефи ка сно бо ре са про це сном 
зло у по тре бом. Мо же да се уо чи да код су ди ја по сто ји од ре ђе на опу ште ност и то ле ран ци ја 
ко ја самa по се би не га тив но ути че на ефи ка сност по ступ ка у на шим су до ви ма. 

Др Мил ка В. Ра ко че вић, Накнада штете због злоупотребе процесних... (стр. 203–220)
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да де лу ју и да спре че од но сно оне мо гу ће по ку шај не са ве сног и абу зив ног 
по сту па ња. Ме ђу тим, без ег зи сти ра ња ефи ка сног ре пре сив ног ин стру мен-
та ри ју ма, по ку шај ану ли ра ња про це сне зло у по тре бе остао би без успе ха.8 
Уко ли ко и да по сто ји до бро осми шљен и со ли дан си стем у од но су на пре ве-
ни ра ње про це сне зло у по тре бе, увек ће би ти си ту а ци ја у ко ји ма ће про це сни 
су бјек ти ус пе ти у сво јим абу зив ним на ме ра ма и оства ри ће не при ме ре ни или 
не до пу ште ни циљ ко ји су има ли у ви ду. Бу ду ћи да те вр сте по сту па ња, уко-
ли ко бу ду от кри ве не, мо ра ју би ти санк ци о ни са не, сва ки си стем прав не за шти-
те мо ра да рас по ла же и са ре пре сив ним ин стру мен та ри ју мом.9

Ли ста ре пре сив них ме ра за спре ча ва ње зло у по тре бе про це сних овла шће-
ња је ре ла тив но крат ка: 1) на кна да пар нич них тро шко ва про у зро ко ва них као 
ре зул тат од ре ђе не абу зив не про це сне ак тив но сти10 2) из ри ца ње нов ча не 

8 Иа ко ре фор ме у од но су на за о штра ва ње про це сне ди сци пли не и пре вен тив не кон тро-
ле игра ју зна чај ну уло гу у од но су на су зби ја ње зло у по тре бе, санк ци је су по треб не да по не кад 
за ме не оста ле про це сне ме ха ни зме ко ји про це сну зло у по тре бу др же под кон тро лом. Пре-
вен тив не ме ре ни кад не ће би ти успе шне у пот пу но сти, без об зи ра ко ли ко се су ди ја уно си 
у по сма тра ње про це сних ак тив но сти стра на ка ка ко би оне мо гу ћио зло у по тре бу. Не ка абу-
зив на по сту па ња ће јед но став но оста ти нео т кри ве на. Ме ђу тим, уко ли ко иста бу ду пре по-
зна та и до ка за на, мо ра ју би ди санк ци о ни ра на. 

9 Ка ко на во ди Аран ђе ло вић, сва ка пар нич на стран ка тре ба ло јал но да во ди по сту пак. 
Циљ ко ји же ли да по стиг не пар ни че њем тре ба да бу де за шти та ње ног пра ва, а не на но ше ње 
ште те про тив ни ку или си сте му спро во ђе ња пра ва уоп ште. Стран ка ко ја по сту па су прот но 
прин ци пу ло јал но сти тре ба осе ти ти не га тив не по сле ди це та квог по сту па ња. Дра го љуб Аран-
ђе ло вић, Гра ђан ско про це сно пра во Кра ље ви не Ју го сла ви је, пр ва књи га, Бе о град 1932, 166. 

10 Основ ни прин цип, од но сно кри те ри јум ка да је реч о на кна ди пар нич них тро шко ва 
је на че ло успе ха у пар ни ци. Пре ма на че лу ри зи ка (ca u sae) од но сно од го вор но сти за успех, 
ду жност да ко нач но сно си све сво је тро шко ве и да на док на ди тро шко ве свом про тив ни ку је 
она стран ка ко ја је у пар ни ци пре тр пе ла не у спех. Ге не рал но, осу да да се на кна де пар нич ни 
тро шко ви не прет ста вља санк ци ју због зло у по тре бе про це сних овла шће ња. Осу да да се на-
кна де тро шко ви по ступ ка ја вља се као ре дов на по сле ди ца про це сног ри зи ка. Ипак, од оп штег 
пра ви ла има от сту па ња. Ко рек тив ни, од но сно до пун ски кри те ри јум у од но су на на кна ду 
тро шко ва (прин цип cul pae) је упра во онај ко ји се ве зу је за про бле ма ти ку про це сне зло у по-
тре бе и мо гућ ност ње ног су зби ја ња. Стран ка ко ја је сво јим не са ве сним по сту па њем и зло-
у по тре бом сво јих пра ва у по ступ ку свом про тив ни ку про у зро ко ва ла тро шко ве, ду жна је 
пре ма прин ци пу од го вор но сти за крив њу да та кве тро шко ве на кна ди без об зи ра на ис ход 
по ступ ка. У том кон тек сту, на кна да пар нич них тро шко ва не за ви сно од ис хо да спо ра је по-
себ на санк ци ја про тив не са ве сно сти и абу зив но сти у гра ђан ској пар ни ци. Ов де се во ди мо 
од прин ци па су бјек тив не од го вор но сти за на кна ду тро шко ва због крив ње или слу ча ја за ко ји 
ри зик сно си са ма стран ка. За кон ско ре ше ње ко је пред ви ђа мо гућ ност за на кна ду тро шко ва 
пре ма прин ци пу крив ње (чл. 150 ЗПП) прет ста вља по год но сред ство за су зби ја ње про це сне 
зло у по тре бе. У не до стат ку екс пли цит не од ред бе ко ја би нор ми ра ла мо гуђ ност да се стран ка 
осу ди на на кна ду пар нич них тро шко ва на ста лих као по сле ди ца од ре ђе не абу зив не про це сне 
ак тив но сти, пред мет на од ред ба про це сног за ко на ну ди са свим со ли дан ме ха ни зам, бу ду ћи 
да им пли цит но, пре ко прин ци па cul pae омо гу ћа ва да се тро шко ви на ста ли као ре зул тат про-
це сне зло у по тре бе под ве ду под пред мет ну нор му и след стве но то ме санк ци о ни шу. Ви ше 
про це сних си ту а ци ја у ко ји ма ЗПП на екс пли ци тан на чин пред ви ђа на кна ду тро шко ва 
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ка зне као ме ре ди рект ног пе на ли зи ра ња „по чи ни о ца“ про це сне зло у по тре бе 
и 3) на кна да ште те као ме ра за убла жа ва ње гу бит ка ко ји је про це сни су бјект 
пре тр пео као по сле ди цу зло у по тре бе про це сних пра ва. По сво јој при ро ди, 
на кна да пар нич них тро шко ва, од но сно на кна да ште те су чи сто ма те ри јал-
но прав ни зах те ви. Пра во на на кна ду пар нич них тро шко ва је са мо стал на имо-
вин ско прав на оба ве за ре гу ли ра на про це сним за ко ном, а пра во на на кна ду 
ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва је кла си чан од штет ни зах тев ко ји 
се оства ру је пре ма пра ви ли ма обли га ци о ног пра ва. Ме ђу тим, са про це сног 
аспек та, ово су сред ства ко ја се пре по зна ју као ме ре ре пре си је про тив зло-
у по тре бе про це сних пра ва. Ове ме ре, на ди рек тан или ин ди рек тан на чин 
има ју сво је ме сто и у си сте му ма ке дон ског пар нич ног по ступ ка. 

3. НА КНА ДА ШТЕ ТЕ ЗБОГ ЗЛО У ПО ТРЕ БЕ ПРО ЦЕ СНИХ  
ОВЛА ШЋЕ ЊА У ПАР НИЧ НОМ ПО СТУП КУ

Абу зив но пред у зе те рад ње у то ку по ступ ка мо гу да про у зро ку ју и ште-
ту пар нич ном про тив ни ку. Осу да да се на кна де пар нич ни тро шко ви, без 
об зи ра да ли се то чи ни пре ма прин ци пу ca u sae или прин ци пу cul pae, ни је 
јед на ка евен ту ал но пре тр пље ној ште ти. Ду жност да се на кна де тро шко ви 
по ступ ка об у хва та са мо оне ну жне из дат ке на пра вље не по во дом или у то ку 
по ступ ка, ме ђу тим пре ма при ро ди ства ри, не об у хва та све на ста ле гу бит ке 
у имо вин ској сфе ри пар ни ча ра, ни ти мо же да по кри је све гу бит ке ко је пар-
ни чар као лич ност тр пи. 

До су ђи ва њем пар нич них тро шко ва мо же се ре ћи да се го то во увек у 
пот пу но сти не накнaђује ма те ри јал на ште та ко ја је про у зро ко ва на пар ни-
ча ру у то ку по ступ ка. Осу да да се на кна де пар нич ни тро шко ви че сто не 
по кри ва ни це лу по зи тив ну или про сту ште ту (dam num emer gens) ко ја је 
на ста ла абу зив ним вр ше њем про це сних пра ва, а ис пу ште на ко рист (luc rum 
ces sans) ни ка да ни је об у хва ће на на кна дом пар нич них тро шко ва. И не са мо 
то, при од лу чи ва њу о на кна ди пар нич них тро шко ва, суд ни кад не узи ма у 

узи ма ју ћи у об зир прин цип крив ње мо гу да бу ду ана ли зи ра не у кон тек сту су зби ја ња про-
це сне зло у по тре бе. Та ко на пр., чл. 68 ст. 5 ЗПП ко ји пред ви ђа да ће суд, на зах тев су прот не 
стран ке, без од ла га ња са ре ше њем од лу чи ти о на кна ди тро шко ва по ступ ка ко ји су стран ци 
при чи ње ни ис ти ца њем нео сно ва ног зах те ва за из у зе ће, или чл. 109 ст. 3 ЗПП ко ји пред ви ђа 
да је стран ка ко ја тра жи вра ћа ње у пре ђа шње ста ње ду жна су прот ној стран ци да на док на-
ди тро шко ве по ступ ка узро ко ва не про пу шта њем и од лу чи ва њем по пред ло гу за вра ћа ње у 
пре ђа шње стра не без об зи ра на ис ход спо ра. У овим си ту а ци ја ма не слу чај но се ма ке дон ски 
за ко но да вац од лу чио да на екс пли ци тан на чин нор ми ра ду жност на кна де тро шко ва. То се 
ду гу је чи ње ни ци што се у прак си че сто под но ше ње зах те ва за из у зе ће и пред ло га за вра ћа-
ње у пре ђа шње ста ње (ко ји су у нај ве ћем де лу нео сно ва ни), сма тра уо би ча је ном ди ла тор ном 
так ти ком стра на ка у по ступ ку. 

Др Мил ка В. Ра ко че вић, Накнада штете због злоупотребе процесних... (стр. 203–220)
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об зир и не ма те ри јал ну или мо рал ну ште ту ко ју је пар ни чар пре тр пео због 
не са ве сног, абу зив ног и ши ка но зног по сту па ња свог про тив ни ка.11 Не из ве-
сност у од но су на ис ход спо ра, не си гур ност, гу бље ње вре ме на, бри га пар-
ни ча ра, по вре да ње го вог угле да, ши ка на од стра не ње го вог про тив ни ка не 
мо гу да се тре ти ра ју као тро шко ви на ста ли по во дом или у то ку пар ни це, 
ни ти мо гу да се сма тра ју за ре па ри ра ним пу тем до су ђи ва ња пар нич них 
тро шко ва.12

Због то га, пар ни чар ко ји је као по сле ди цу абу зив ног по на ша ња свог про-
тив ни ка у то ку по ступ ка пре тр пео ште ту има пра во да тра жи ње ну на кна ду. 

3.1. На кна да ште те као ре пре сив на ме ра за су зби ја ње  
зло у по тре бе про це сних пра ва

Од мах на по чет ку по ста вља се пи та ње за што се на кна да ште те убра ја 
у ли сту ре пре сив них ме ра за су зби ја ње зло у по тре бе про це сних пра ва?

Абу зив не про це сне ак тив но сти зна че по вре ду јед не ко гент не нор ме, по-
вре ду јед ног пра ви ла ко је у си сте му про це сних нор ми има трет ман ба зич ног 
про це сног по сту ла та – прин цип за бра не зло у по тре бе пра ва ко ја су бјек ти ма 
при па да ју у по ступ ку. Иа ко, на пр ви по глед то ни је уоч љи во, бу ду ћи да су 
пред у зе те рад ње са свим ко рект не и до пу ште не са фор мал но прав ног аспек-
та, по сту па ње су прот но овом прин ци пу озна ча ва ње го ву по вре ду ко ју у 
да тим окол но сти ма сма тра мо не до пу ште ном. Зло у по тре ба пра ва је за ко ном 
за бра ње на, и ка да стран ке по сту па ју не са ве сно и абу зив но оне уства ри по вре-
ђу ју је дан им пе ра ти ван про пис, а то зна чи да по сту па ју не до пу ште но. 

У ве зи са овим, Zu glia на во ди да зло у по тре ба пра ва у по ступ ку не су-
мљи во прет ста вља је дан т. з. гра ђан ско прав ни (ци вил ни) де ликт, т. ј. јед но 
не до пу ште но де ло ко је са со бом ре дов но по вла чи и ду жност да по чи ни лац 
су прот ној стран ци на кна ди не са мо про у зро ко ва не пар нич не тро шко ве, већ 
и дру гу имо вин ску ште ту ко ја је на не та та квим по сту па њем.13 Ако при хва-
ти мо ова кво ре зо ни ра ње, он да мо же мо да ка же мо да уко ли ко у кон крет ној 
си ту а ци ји абу зив но по сту па ње ре зул ти ра и ште том за пар нич ног про тив-
ни ка, очи глед но је да по сто ји по тре ба да та ква по вре да бу де са ни ра на а да 
штет ник на кна ди ште ту.14 Ово ста но ви ште је оп ште при хва ће но. У том 
кон тек сту, иа ко на мар ги на ма ин те ре са, го то во сви про це су а ли сти ју го сло-

11 Вид. ви ше код Алек сан дар Мар ки ће вић, По ште ње и са ве сност у гра ђан ској пар ни ци, 
Но ви Сад 1972, 111-112. 

12 Та ко, Гор да на Стан ко вић, „На кна да ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња“, 
Бра нич, Ча со пис Адво кат ске ко мо ре Ср би је, број 3-4/2004, 43. 

13 Sreć ko Zu glia, Gra đan ski par nič ni po stu pak FNRJ, Za greb 1957, 121. 
14 По вре да ко гент не за кон ске за бра не да се про у зро ку је ште та са со бом ау то мат ски 

по вла чи и од го вор ност за при чи ње ну ште ту. Та ко, Г. Стан ко вић (2004), 42. 
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вен ске и пост ју го сло вен ске док три не за хва та ју ма те ри ју о на кна ди ште те 
због зло у по тре бе про це сних овла шће ња и да ју по тврд ни од го вор на пи та ње 
да ли се на кна да ште те тре ти ра као јед на од ме ра ре пре сив ног ме ха ни зма 
за су зби ја ње про це сне зло у по тре бе.15 

На кна да ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња тре ти ра се као 
ре пре сив на ме ра про тив стран ке ко ја је сво јим абу зив ним по сту па њем на-
не ла ште ту свом про тив ни ку. Ду жност да се на кна ди ште та је санк ци ја 
ко ја се при ме њу је под усло ви ма ко ји су пред ви ђе ни у окви ру од го вор но сти 
за ци вил не де лик те, од но сно под усло ви ма ко је пред ви ђа За кон о обли га ци о-
ним од но си ма. 

Бу ду ћи да пар нич на стран ка мо же да пре тр пи и зна чај ну ште ту као 
ре зул тат абу зив ног по сту па ња свог про тив ни ка, а ко ја ште та не мо же да се 
ану ли ра осу дом су прот не стран ке на на кна ду пар нич них тро шко ва, пар ни-
ча ру не оста је ни шта дру го већ да прав ну за шти ту и оства ре ње пра ва на 
на кна ду ште те оства ру је ис ти ца њем по себ нох зах те ва за на кна ду ште те.16 

Ов де тре ба да се по тен ци ра да зах тев за на кна ду ште те као по себ на 
ме ра за су зби ја ње про це сне зло у по тре бе у од но су на дру ге ме ре ре пре сив ног 
ин стру мен та ри ју ма прет ста вља сред ство ко је обез бе ђу је нај при клад ни ју 
са тис фак ци ју. Ово ка же мо из раз ло га што из ре че на нов ча на ка зна, као ре-
пре сив на ме ра, се не пла ћа оште ће ној стран ци, већ иде у ко рист др жа ве као 
ка зна због ши ка ни ра ња су да, а до су ђи ва ње пар нич них тро шко ва ни је иден-
тич но са до су ђи ва њем на кна де ште те јер сви из дат ци на пра вље ни по во дом 
во ђе ња спо ра по не кад не мо гу да се на ми ре и на кна де пре ко пар нич них 
тро шко ва. 

Стран ка ко ја је при чи ни ла ште ту пар нич ном про тив ни ку абу зив ним 
про це сним по на ша њем ду жна је да та кву ште ту на док на ди јер је то је ди ни 
на чин да се оства ри функ ци ја овог ре пре сив ног сред ства за су зби ја ње про-
це сне зло у по тре бе.17

15 Вид. Ми ли во је Мар ко вић, Те о ри ја гра ђан ског пар нич ног по ступ ка, Бе о град 1948, 
114; Milivojе Mar ko vić, Gra đan sko pro ce sno pra vo, knji ga pr va, sve ska 1, Be o grad 1957, 137; 
Adam La za re vić, „O zlo u po tre bi pra va i nje nom poj mu“, Ar hiv za prav ne i druš tve ne na u ke, broj 
1-2/1960, 49; Jo že Ju hart, Ci vil no pro ce sno pra vo FLR Ju go sla vi je, Lju blja na 1961, 74; Bo ri vo je 
Po znić, Ve sna Ra kić Vo di ne lić, Gra đan sko pro ce sno pra vo, Be o grad 1999, 146; Sinišа Tri va, Mi-
haj lo Di ka, Gra đan sko par nič no pro ce sno pra vo, Za greb 2004, 205; Ду ши ца Па лач ко вић, Пар-
нич но про це сно пра во, Кра гу је вац 2004, 42; Гор да на Стан ко вић, Гра ђан ско про це сно пра во, 
пр ва све ска, гра ђан ско пар нич но про це сно пра во, Ниш 2007, 248; Алек сан дар Јак шић, Гра-
ђан ско про це сно пра во, Бе о град 2009, 168; Ран ко Ке ча, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 
2010, 140; Ар сен Ја нев ски, Та тја на Зо ро ска Ка ми лов ска, Граѓан ско про це сно пра во, Кни га 
пр ва, Пар нич но пра во, вто ро из ме не то и до пол не то из да ние, Ско пје 2012, 122. 

16 Та ко, Гор да на Стан ко вић, „Не са ве сно пар ни че ње и ме ре за спре ча ва ње зло у по тре бе 
про це сних овла шће ња“, Срп ско пра во – не кад и сад, 2007, 128. 

17 Г. Стан ко вић (2004), 43. 
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3.2. Од го вор ност за на кна ду ште те због зло у по тре бе  
про це сних овла шће ња 

Ма ке дон ски по зи тив ни про це сни ре жим на екс пи ли ци тан на чин не 
уре ђу је пи та ње од го вор но сти за ште ту про у зро ко ва ну зло у по тре бом про це-
сних пра ва.18 ЗПП не са др жи од ред бу ко јом се при зна је пра во на на кна ду 
ште те због про це сне зло у по тре бе. Та кво пра во ни су по зна ва ли ни ње го ви 
прет ход ни ци, про це сни за ко ни из 199819, 197720 и 195621 го ди не. 

Но ве лом ЗПП из 2010 го ди не у про це сном за ко ну нор ми ра на је од ред ба 
ко ја пред ви ђа да стран ка ко јој је при чи ње на ште та не са ве сним вр ше њем до-
ста вља ња има пра во да тра жи на кна ду ште те од ли ца ко је је до ста вља ње из-
вр ши ло, на на чин што је пред ви ђе но да у пен дент ној пар ни ци стран ка мо же 
да тра жи од су да да јој на кна ди уве ћа не тро шко ве по ступ ка у скла ду са оп штим 
пра ви ли ма о на кна ди ште те. То не ис кљу чу је пра во стран ке у дру гом по ступ ку 
да ту жбом зах те ва на кна ду ште те при чи ње не не са ве сним вр ше њем до ста вља-
ња. Има ју ћи у ви ду ову од ред бу, мо же да се уо чи да је наш за ко но да вац са мо 
у јед ном сег мен ту про це сног по сту па ња на из ри чан на чин нор ми рао мо гућ ност 
за на кна ду ште те, и то са мо код не са ве сног до ста вља ња пи сме на.22 

Иде ја за на ми ре ње пар ни ча ра пу тем до су ђи ва ња од ре ђе ног из но са на име 
ма те ри јал не, од но сно не ма те ри јал не ште те на ста ле као по сле ди ца абу зив них 

18 За раз ли ку од ма ке дон ског ЗПП, срп ски За кон о пар нич ном по ступ ку (Слу жбе ни 
Гла сник РС, бр. 72/11, 49/2013) на из ри чан на чин нор ми ра пра во на на кна ду ште те због зло-
у по тре бе про це сних овла шће ња. Срп ски ЗПП пред ви ђа да ако је због зло у по тре бе про це сних 
овла шће ња не кој од стра на ка на не та ште та, суд ће оште ће ној стран ци, на њен зах тев да до-
су ди на кна ду ште те. Ако стран ка ис так не зах тев за на кна ду ште те због зло у по тре бе про-
це сних овла шће ња, суд ће из раз ло га це лис ход но сти да одво ји по сту пак (чл. 187). По сту пак 
у ком се од лу чу је о на кна ди ште те због про це сне зло у по тре бе има ка ра ка тер ад хе зи о ног 
по ступ ка у од но су на по сту пак о глав ној ства ри. Уко ли ко стран ка не ис так не зах тев за на-
кна ду ште те у пен дент ној пар ни ци, она ће мо ћи сво је пра во на на кна ду ште те да оства ри у 
по себ ној пар ни ци. 

Ка да је реч о дру гим зе мља ма ре ги о на, ко је, као и Ср би ја, са Ма ке до ни јом има ју за-
јед нич ку ви ше де це ниј ску по ли тич ку и прав ну тра ди ци ју као др жа ве јед ног бив шег фе де-
рал ног си сте ма и сва ка ко исто вет ни кон цеп ту ал ни и нор ма тив ни оквир у ком се раз ви ја ло 
гра ђан ско про це сно пра во, у од но су на пи та ње из ри чи тог нор ми ра ња пра ва на на кна ду 
ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња, са мо ЗПП Цр не Го ре са др жи та кву од ред бу. 
Про це сни за ко ни Хр ват ске, Сло ве ни је и Бо сне и Хер це го ви не на екс пли ци тан на чин не 
уре ђу ју пи та ње пра ва на на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња пред ви-
ђа њем по себ не од ред бе ко ја нор ми ра то пра во. 

19 За кон о пар нич ном по ступ ку из 1998 го ди не, Сл. Ве сник на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, 
бр. 33/98 и 44/02. 

20 За кон о пар нич ном по ступ ку из 1977 го ди не, Слу жбе ни лист на СФРЈ, бр. 4/1977, 
36/1977, 69/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 20/1990, 27/1990 и 35/1991. 

21 За кон о пар нич ном по ступ ку из 1956 го ди не, Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 4/1957, 52/1961 
и Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 12/1965, 1/1971, 23/1972 и 6/1974)

22 Вид. чл. 125 ст. 6 ЗПП. 



ма не вра ње го вог опо нен та, је иде ја ко ја је ег зи сти ра ла и на из ри чит на чин 
би ла нор ми ра на у За ко ну о суд ским по ступ ци ма у гра ђан ским пар ни ца ма из 
1929 го ди не.23 У § 504 овог за ко на би ло је ре гу ли са но пра во на на кна ду ште-
те због обе сног пар ни че ња као јед но са мо стал но су бјек тив но пра во.24 Реч је 
о нор ми ко ја је има ла ма те ри јал но прав ни ка рак тер иа ко је би ла са др жа на у 
про це сном за ко ну. Пре ма пред мет ној од ред би, пра во да тра жи на кна ду ште те 
имао је пар ни чар ко ји је пре тр пео ште ту, а ду жник је био обе сни пар ни чар 
ко ји по сту пак ни је во дио ло јал но (во дио га је „очи глед но из обес ти“). Не ко-
ли ко бит них прет по став ки ве жу се за од го вор ност за на кна ду ште те пре ма 
§ 504: 1) мо гуђ ност да тра жи на кна ду ште те про це сни за кон је до пу штао 
са мо стран ци ко ја је би ла по бед ник у спо ру, не за ви сно ко је у спо ру ус пео, да 
ли је то ту жи лац или ту же ни; 2) као обе сни пар ни чар мо гао је да се оква ли фи-
ку је са мо онај пар ни чар ко ји је из гу био спор; 3) да по сто ји ште та ко ју је при-
чи нио обе сни пар ни чар, а ко ја пре ва зи ла зи из нос до су ђе них тро шко ва; 4) и да 
по сто ји пред лог за на кна ду ште те под нет од стран ке ко ја је ус пе ла у спо ру. 

У не до стат ку екс пли цит не од ред бе ко ја би нор ми ра ла пи та ње на кна де 
ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња, не ко се оправ да но мо же 
упи та ти да ли пре ма ма ке дон ским про пи си ма по сто ји ду жност за на кна ду 
ште те ко ју је је дан пар ни чар при чи нио свом про тив ни ку чи не ћи зло у по тре-
бу про це сних пра ва у то ку јед не кон крет не пар ни це? Од го вор је по твр дан. 
Зах тев за на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва тре ба да се тре-
ти ра као и сва ко дру го од штет но по тра жи ва ње и у том по гле ду ће ва жи ти 
прин цип оп ште од го вор но сти за при чи ње ну ште ту. Пра во на на кна ду ште те 
ће се оства ри ти пре ма оп штим на че ли ма обли га ци о ног пра ва. Ово из раз ло га 
што пра во на на кна ду ште те про из ла зи из чи ње ни це да је про у зро ко ва на 
ште та у то ку јед не пар ни це и у том по гле ду би ће ме ро дав не од ред бе обли га-
ци о но прав ног ка рак те ра. 25 У том сми слу, зах тев за на кна ду ште те због зло-
у по тре бе про це сних овла шће ња сма тра се кла сич ним од штет ним зах те вом 
ко ји се оства ру је пре ма оп штим пра ви ли ма обли га ци о ног пра ва. 

23 За кон о суд ским по ступ ци ма у гра ђан ским пар ни ца ма из 1929 го ди не – ЗСПГП, Slu-
žbe ne no vi ne, br. 179 – LXXV od 03. av gu sta 1929. go di ne

24 § 504 ЗСПГП: Ако суд на ђе, да је над вла да на стран ка оче вид но из обес ти во ди ла 
пар ни цу, он да је мо же на пред лог стран ке по бед ни це осу ди ти да јој пла ти су му као оште ту 
ко ја од го ва ра окол но сти ма. Иа ко је од ред ба има ла ма те ри јал но прав ни ка рак тер, би ла је 
са др жа на у про це сном за ко ну. У те о ри ји се оспо ра ва ме сто ове од ред бе у си сте му про це сних 
нор ми бу ду ћи да пре ма сво јој при ро ди при па да сфе ри ма те ри јал ног пра ва. 

25 Та ко, Гор да на Стан ко виќ, „Ре пре сив ни мер ки по ра ди зло у по тре ба на про це сни те 
овла сту ва ња“, Збор ник на тру до ви од меѓуна ро ден сим по зи ум „Со вре ме но то пра во, прав-
на та на у ка и Ју сти ни ја но ва та ко ди фи ка ци ја“, Том 2, Ско пје 2004. 257, Та тја на Зо ро ска 
Ка ми лов ска, „На че ло на со ве сно ко ри сте ње на про це сни те овла сту ва ња во пар нич на та 
по стап ка“, Збор ник на Прав ни от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“ во чест на Сте фан Ге ор-
ги ев ски, Ско пје 2009, 173. 
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Ка да је реч о оства ри ва њу пра ва на на кна ду ште те на ста ле као ре зул тат 
зло у по тре бе про це сних пра ва, са про це сног аспек та по ста вља ју се не ко ли ко 
зна чај них пи та ња: ка ко и на ко ји на чин ће се оства ри ти пра во на на кна ду ште-
те, ка кву при ро ду има по ста вље ни зах тев са об зи ром на са др жи ну прав не 
за шти те ко ја се тра жи од су да, ка ква тре ба да бу де фор ма пар нич не рад ње 
ко јом стран ка мо же у окви ру пар нич ног по ступ ка да оства ри сво је пра во на 
на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва, од но сно ко ја је про це сна 
фор ма зах те ва за на кна ду ште те, и ка да мо же да се по ста ви зах тев за на кна-
ду ште те, да ли у пен дент ној пар ни ци или ини ци ра њем по себ ног пар нич ног 
по ступ ка. 

3.3. Зах тев за на ка на ду ште те због зло у по тре бе  
про це сних овла шће ња

По сво јој при ро ди, зах тев за на кна ду ште те је зах тев за осу ду на од ре-
ђе но чи ње ње. Зах тев за на кна ду ште те при чи ње не зло у по тре бом про це сних 
пра ва оства ру је се у окви ру пар нич не про це ду ре. 

Зах тев за на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња са 
об зи ром на са др жи ну прав не за шти те ко ја се пру жа, сма тра се кон дем на-
тор ним зах те вом. Реч је о са мо стал ном зах те ву, са са мо стал ним прав ним 
осно вом ко ји има ка рак тер на кна де ште те. Реч је о зах те ву за на кна ду ште-
те ко ја је на ста ла у то ку јед не пар ни це. Због то га овај зах тев се не убра ја у 
ли сту спо ред них зах те ва, већ се сма тра глав ним зах те вом. 

За зах тев за на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва суд од-
лу чу је пре су дом. 

Као ак тив но ле ги ти ми ра на за по ста вља ње пред мет ног зах те ва мо же да 
се ја ви сва ка стран ка, и ту жи лац и ту же ни, нео ви сно о њи хо вом успе ху у 
спо ру и ко нач ном ис хо ду пар ни це. Ово го во ри мо из раз ло га што сва ка стран-
ка мо же да зло у по тре би сво ја про це сна пра ва – то мо же да учи ни и стран ка 
ко ја је из гу би ла спор, али и она ко ја је у спо ру ус пе ла. Пре ма то ме, и стран ка 
ко ја је у пот пу но сти ус пе ла у спо ру, уко ли ко је при вр ше њу сво јих про це сних 
пра ва абу зив но по сту па ла и ти ме на не ла ште ту свом про тив ни ку, ду жна је 
да ту ште ту на кна ди. 

Са дру ге стра не, ако је стран ка са ве сно во ди ла по сту пак, она ни је ду-
жна да на кна ди ште ту ко ју је њен про тив ник евен ту ал но пре тр пео по во дом 
по кре ну те пар ни це. У том кон тек сту, је ди на „санк ци ја“ ко ја мо же да по го ди 
стран ку је оба ве за да се на кна де пар нич ни тро шко ви као по сле ди ца гу бит ка 
спо ра. 
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3.4. На чин оства ри ва ња пра ва на на кна ду ште те  
због зло у по тре бе про це сних овла шће ња

Бу ду ћи да пра во на на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва 
има исти трет ман као пра во на на кна ду дру гих ште та, као зах те ви ко ји су по 
сво јој прав ној при ро ди зах те ви за осу ду на чи нид бу, овај зах тев мо же да се 
по ста ви у оним про це сним фор ма ма у ко ји ма мо же би ти по ста вљен и сва ки 
дру ги зах тев за на кна ду ште те. Стран ка ма сто је на рас по ла га њу све оне пар-
нич не рад ње ко је мо гу да са др же зах тев за осу ду на чи нид бу, у ко је зах те ве 
спа да и зах тев за на кна ду ште те. 

Ме ђу про це су а ли сти ма ди ску та бил но је пи та ње у ве зи на чи на ка ко се 
оства ру је пра во на на кна ду ште ту због зло у по тре бе про це сних пра ва, кон-
крет ни је, пар нич на рад ња ко јом се оства ру је зах тев за на кна ду ште те и вре-
мен ски мо ме нат ка да мо же да се по ста ви та кав зах тев. 

Да ли се зах тев за на кна ду ште те мо же ис та ћи у ис тој пар ни ци у ко јој 
је до шло до зло у по тре бе про це сних пра ва или се то тре ба оства ри ти по кре-
та њем по себ ног пар нич ног по ступ ка. Ова ди ле ма се отва ра упра во због то га 
што за кон не са др жи из рич ну од ред бу ко ја уре ђу је пи та ње пра ва на на кна-
ду ште те због про це сне зло у по тре бе.26 

Сма тра мо да не по сто ји смет ња да се зах тев за на кна ду ште те оства ри 
у пен дент ној пар ни ци. У при лог овом ста но ви шту по себ но го во ре раз ло зи 
кон цен тра ци је и еко но мич но сти са мог по ступ ка. На и ме, мно го је лак ше да се 

26 Trivа и Dikа сма тра ју да се зах тев за на кна ду ште те мо же оства ри ти у по себ ној пар-
ни ци уко ли ко оште ће ној стран ци ште та ни је мо гла би ти на док на ђе на пре ма пра ви ли ма о 
на кна ди пар нич них тро шко ва (S. Tri va, M. Di ka, 205). На ве де ни став упу ћу је на кон ста та-
ци ју да се на кна да ште те не мо же тра жи ти уко ли ко је иста на док на ђе на пре ма пра ви ли ма 
о на кна ди тро шко ва, што мо же да се про ту ма чи на на чин да се на кна да ште те мо же оства-
ри ти пу тем до су ђи ва ња пар нич них тро шко ва. То зна чи да стран ка не мо же да по кре не по-
себ ну пар ни цу за на кна ду ште те уко ли ко је у прет ход ној пар ни ци про у зро ко ва на ште та 
на док на ђе на у окви ру до су ђе них пар нич них тро шко ва. Не мо же мо се у пот пу но сти при-
кло ни ти ова квом ста ву јер као што је и прет ход но ука за но у овом ра ду на кна да тро шко ва 
ни је увек јед на ка пре тр пље ној ште ти, јер до су ђи ва ње пар нич них тро шко ва не зна чи увек 
и пот пу но ре па ри ра ње про у зро ко ва не ште те у по ступ ку, по себ но што при од лу чи ва њу о 
на кна ди пар нич ник тро шко ва ни кад се не узи ма у об зир из ма кла до бит или пре тр пље на 
не ма те ри јал на ште та. Чак се осу дом на на кна ду пар нич них тро шко ва че сто не по пра вља 
ни сва про ста ште та на ста ла зло у по тре бом про це сних пра ва. Пар нич ни тро шко ви су из дат-
ци учи ње ни у то ку или по во дом по ступ ка, а на ста ла ште та го то во увек над ма шу је тај обим. 
Иа ко из ме ђу зах те ва за на кна ду пар нич них тро шко ва и зах те ва за на кан ду ште те има срод-
них цр та, ипак по сто је бит не, су штин ске раз ли ке ко је упу ћу ју на кон ста та ци ју да оба ве за 
на кна де пар нич них тро шко ва ни у ком слу ча ју не мо же да се тре ти ра као про це сна ва ри-
јан та оба ве зе за на кна ду ште те. 

Po znić и Ra kić Vo di ne lić, но ти ра ју да иа ко про це сни за кон не пред ви ђа из ри чи ту мо-
гућ ност да се зах тев оства ри у то ку по ступ ка, не до ста так та кве од ред бе не тре ба узе ти као 
смет њу (B. Po znić, V. Ra kić Vo di ne lić, 146). 
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до ка зу је и утвр ђу је на ста ла ште та у ис тој пар ни ци у ко јој је на ста ла не го у 
по себ ној пар ни ци ко ја би се по кре ну ла са мо због на кна де при чи ње не ште те.27

Има ју ћи у ви ду да зах тев за на кна ду ште те ква ли фи ку је мо као глав ни 
кон дем на тор ни зах тев по ста вљен у пен дент ној пар ни ци, ови сно о то ме ко ја 
стран ка под но си та кав зах тев, да ли је то ту жи лац или ту же ни, та кав зах тев 
мо же да се ис так не пу тем раз ли чи тих пар нич них рад њи. Зах тев за на кна ду 
ште те мо же би ти ис так нут пре ко про це сног ин стру мен та пре и на че ње ту жбе 
или пу тем про тив ту жбе. 

Ту жи лац мо же да ис так не зах тев за на кна ду ште те, по ред по сто је ћег 
ту жбе ног зах те ва, што зна чи да ће се пред мет ни зах тев из ра зи ти пре ко ин-
сти ту та пре и на че ње ту жбе. У том по гле ду, по ста вља ње зах те ва за на кна ду 
ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће ња пу тем пре и на че ња ту жбе 
би ће оства ре но под истим усло ви ма ко је про це сни за кон пред ви ђа за сва ко 
објек тив но пре и на че ње ту жбе. 

Ту же ни, са дру ге стра не, мо же да зах тев за на кна ду ште те фор му ли ше 
у ви ду про тив ту жбе. Ов де се отва ра пи та ње да ли зах тев за на кна ду ште те 
мо же би ти фор му ли ран у ви ду про тив ту жбе има ју ћи у ви ду да про це сни 
за кон пред ви ђа по себ не прет по став ке у ве зи до пу ште но сти про тив ту жбе. 
Ов де пре све га ми сли мо на ко нек си тет из ме ђу ту жбе ног и про тив ту жбе ног 
зах те ва. У том сми слу, по ста вља се пи та ње да ли је зах тев за на кна ду ште те 
због зло у по тре бе про це сних пра ва у ве зи са зах те вом по ста вље ним у ту жби?

Сма тра мо да су ова два зах те ва у ве зи и след стве но то ме зах тев за на кна-
ду ште те мо же би ти оства рен пу тем ко нек сне про тив ту жбе. Ова кво раз ми-
шља ње мо же мо пот кре пи ти ста вом да се зло у по тре ба про це сних пра ва ја вља 
као по сле ди ца по ку ша ја пар нич них стра на ка да свим рас по ло жи вим ме ха-
ни зми ма до би ју спор. У кон крет ном слу ча ју, не по сто ји про тив ар гу мент да 
зах тев за на кна ду ште те не бу де по ста вљен у ви ду про тив ту жбе, по себ но 
ако има мо у ви ду да зло у по тре ба про це сних овла шће ња од стра не ту жи о ца 
до ла зи упра во због то га што ту жи лац „бра ни“ свој ту жбе ни зах тев и по ку-
ша ва да га одр жи, иа ко је све стан да је та кав зах тев нео сно ван или да му пра-
во ко је же ли да оства ри у пар ни ци не при па да.28 Има ју ћи ово у ви ду, а са 
об зи ром на про це сни ре жим про тив ту жбе и вр сте про тив ту жби, ка да је реч 
о зах те ву за на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва, ко нек си тет 
ко ји по сто ји из ме ђу ту жбе ног и про тив ту жбе ног зах те ва тре ти ра се као неоп-
 хо дан про це сни услов за оства ре ње ова кве вр сте зах те ва пу тем про тив ту жбе 
као про це сног сред ства. 

27 Та ко и Bran ko Ča li ja, „Zlo u po tre ba pra va u gra đan skom po stup ku“, Go diš njak Prav nog 
fa kul te ta u Sa ra je vu, XII, 1964, 254. 

28 У ју го сло вен ској про це сној док три ни ово пи та ње отва ра Zu glia, ко ји да је по твр дан 
од го вор у од но су на пи та ње да ли је зах тев за на кна ду ште те у ве зи са ту жбе ним зах те вом. 
Вид. S. Zu glia, 124. 
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Сва ка ко, про це сном су бјек ту је увек отво рен пут да сво је пра во на на-
кна ду ште те оства ри ини ци ра њем по себ ног пар нич ног по ступ ка. 

Ка да је реч о ма ке дон ском про це сном си сте му и мо гућ но сти да се у пен-
дент ној пар ни ци по ста ви зах тев за на кна ду ште те на ста ле у ис тој пар ни ци 
као ре зул тат абу зив не про це сне ак тив но сти, има мо ма ло ком пли ко ва ни ју 
си ту а ци ју ако узме мо у об зир по зи тив ни про це сни ре жим ко ји ва жи у од-
но су на до пу ште ност пре и на че ње ту жбе и про тив ту жбе, као два за себ на 
ин сти ту та. 

До до но ше ња ЗПП из 2005 го ди не си ту а ци ја је би ла ја сна из јед но став ног 
раз ло га што су се ове пар нич не рад ње мо гле ак ти ви ра ти све до за кљу че ња 
глав не рас пра ве. Са да шњи про це сни си стем пред ви ђа да се пре и на че ње ту-
жбе и про тив ту жба мо гу пред у зе ти нај ка сни је до пр вог ро чи шта за глав ну 
рас пра ву.29

Има ју ћи у ви ду ова ко по ста вље на про це сна пра ви ла ко ја зна че стро жи ји 
про це сни ре жим у од но су на ко ри шће ње ових про це сних ин стру ме на та, про-
из ла зи да би стран ке мо гле да оства ре пра во на на кна ду ште те на ста ле као 
ре зул тат про це сне зло у по тре бе у пен дент ној пар ни ци са мо за оне абу зив не 
ак тив но сти ко је су би ле пред у зе те до пр вог ро чи шта за глав ну рас пра ву.30 

Са мо из у зет но, и по ред про ти вље ња ту же ног, суд мо же да до пу сти 
пре и на че ње ту жбе до за кљу че ња глав не рас пра ве уко ли ко сма тра да би то 
би ло це лис ход но за ко нач но ре ша ва ње од но са из ме ђу стра на ка. Са дру ге 
стра не, до за кљу че ња глав не рас пра ве, про тив ту жба мо же да се под не се са мо 
ако се с тим са гла си ту жи лац, а без ње го ве са гла сно сти са мо у слу ча ју ако 
је суд до за кљу че ња глав не рас пра ве до пу стио пре и на че ње ту жбе иа ко се 
ту же ни то ме про ти вио.31 

Чи ни се да ова ква за кон ска ре ше ња оста вља ју про стор да се зах тев за 
на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва ис так не до за кљу че ња 
глав не рас пра ве у пен дент ној пар ни ци. 

Ово по себ но по тен ци ра мо у од но су на по ло жај ту жи о ца, уко ли ко је он 
по ста вио зах тев за на кна ду ште те, а суд сма тра да је ње гов зах тев осно ван 
има ју ћи у ви ду све окол но сти у од но су на ток по ступ ка и про це сно по на ша ње 
ту же ног, и да до пу сти објек тив но пре и на че ње ту жбе, бу ду ћи да би у та квом 
слу ча ју би ло це лис ход ни је да се исто вре ме но од лу чу је и о зах те ву за на кна ду 
ште те због абу зив них ак тив но сти ту же ног, имај ћи у ви ду да ће то сва ка ко 
ути ца ти на ко нач но ре ша ва ње од но са из ме ђу стра на ка. 

29 Вид. чл. 179 ст. 1 и чл. 180 ст. 1 ЗПП. 
30 Та ко и Т. Зо ро ска Ка ми лов ска, 174. 
31 Вид. чл. 180 ст. 2 у ве зи са чл. 179 ст. 2 ЗПП, ко ји пред ви ђа да до за кљу че ња глав не 

рас пра ве, про тив ту жба мо же би ти под не та са мо ако је с тим са гла сан ту жи лац, а без ње го-
ве са гла сно сти са мо ако је суд до за кљу че ња глав не рас пра ве до пу стио пре и на че ње ту жбе 
иа ко се ту же ни то ме про ти вио. 
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Уко ли ко се не ис ко ри сте про це сне мо гућ но сти да се у то ку пен дент не пар-
ни це по кре не зах тев за на кна ду ште те или ако ни су ис пу ње ни усло ви за то 
има ју ћи у ви ду стро жи ји про це сни ре жим у од но су на објек тив но пре и на че ње 
ту жбе и про тив ту жбе, оште ће на стран ка има пра во у по себ ном по ступ ку да 
оства ру је сво је пра во на на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних овла шће-
ња. По сту пак ће се во ди ти пре ма пра ви ли ма оп штог пар нич ног по ступ ка. 

Сво је пра во на на кна ду ште те стран ка ће мо ра ти да оства ри ини ци ра-
њем по себ не пар ни це увек ка да је про це сна зло у по тре ба на ста ла у то ку 
по ступ ка пред су дом ви ше ин стан це или ка да је реч о по ступ ку ко ји се во ди 
пре ма пра ви ли ма не ког од по себ них пар нич них по сту па ка. У том сми слу, 
уко ли ко се за је дан кон крет ни спор по сту па пре ма пра ви ли ма не ког од по-
себ них пар нич них по сту па ка, пра во на на кна ду ште те се не мо же оства ри-
ти у пен дент ној пар ни ци бу ду ћи да се о зах те ву за на кна ду ште те мо же 
од лу чи ва ти са мо по пра ви ли ма оп штог пар нич ног по ступ ка. 

Ка ко би ште та би ла ре па ри ра на, у по ступ ку у ком ће се од лу чи ва ти о 
на кна ди ште те тре ба да се утвр ди да про це сна зло у по тре ба по сто ји, од но сно 
да је абу зив на про це сна ак тив ност пред у зе та и да је упра во као по сле ди ца 
та кве ак тив но сти на ста ла ште та. У од но су на про це сне фор ме утвр ђи ва ња 
ег зи стен ци је ре ле вант них чи ње ни ца ва же про це сна пра ви ла као и у сва ком 
дру гом по ступ ку. 

На ста ла ште та мо же би ти ка ко ма те ри јал на, та ко и не ма те ри јал на. Ште-
та ко ја је на ста ла као по сле ди ца зло у по тре бе про це сних пра ва ма ни фе сти ра 
се као ума ње ње ма те ри јал них или мо рал них ко ри сти ко је јед но од ре ђе но 
пра во има за свог ти ту ла ра. 

На ста ла ма те ри јал на ште та, ко ја мо же да зна чи сма ње ње имо ви не или 
спре ча ва ње ње ног уве ћа ња, по свом оби му је ре дов но ве ћа од ма те ри јал них 
из да та ка ко је су стран ке има ле у то ку по ступ ка, та ко што се та ква ште та не 
мо же у пот пу но сти на кна ди ти пу тем на кна де пар нич них тро шко ва. 

Са дру ге стра не, на кна да не ма те ри јал не ште те зна чи ус по ста вља ње 
на ру ше ног ми ра и спо кој ства оште ће ног пар ни ча ра, ко ји је био пред мет ши-
ка не и уз не ми ра ва ња од стра не свог про тив ни ка. На кна дом не ма те ри јал не 
ште те ус по ста вља се пре ђа шње пси хич ко ста ње оште ће ног пар ни ча ра, чи ме 
пар ни чар до би ја по треб ну са тис фак ци ју због пре тр пље не ште те на ста ле 
због абу зивн ног про це сног по на ша ња пар нич ног про тив ни ка.32

Ис тра жи ва ње спро ве де но у ве зи са овим прав ним пи та њем по ка зу је да 
се на кна да ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва, као ме ра за санк ци о-
ни ра ње про це сне зло у по тре бе вр ло рет ко ја вља у суд ској прак си.33

32 Та ко, А. Мар ки ће вић, 118 и Г. Стан ко вић (2004), 44-45. 
33 При ана ли зи суд ске прак се ни смо ус пе ли да на ђе мо ни јед ну суд ску од лу ку ко ја се 

од но си на пра во на на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва. У ве зи с тим, отва ра 
се пи та ње да ли стран ке уоп ште не ма ју не при јат на ис ку ства и ни су из ло же не ши ка ни при 

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017

217



218

Др Мил ка В. Ра ко че вић, Накнада штете због злоупотребе процесних... (стр. 203–220)

3.5. Раз ли ка из ме ђу нов ча не ка зне као ме ре пред ви ђе не  
у про це сном пра ву и на кна де ште те због зло у по тре бе  

про це сних овлаш ђе ња

Об зи ром на ка рак те ри сти ке и спе ци фич но сти ме ра ре пре сив ног ин-
стру мен та ри ју ма, на кра ју мо же мо да ука же мо на не ко ли ко раз ли ка из ме ђу 
нов ча не ка зне као ме ре пред ви ђе не у про це сном пра ву и на кна де ште те због 
зло у по тре бе про це сних пра ва. 

1. Мо жда нај зна чај ни ја раз ли ка ле жи у иден ти фи ко ва њу су про ста вље них 
ин те ре са ко ји тре ба да се за шти те у оба слу ча ја. Од штет но пра во шти ти 
ин те ре се оште ће не стран ке ко ја је би ла уче сник у ши ка но зној пар ни ци 
од но сно шти ти стран ку ка ко јој је би ло усме ре но абу зив но по сту па ње 
ко је је ре зул ти ра ло ште том. Про це сно пра во је пр вен стве но усме ре но 
ка за шти ти суд ског си сте ма. Ово по твр ђу је и чи ње ни ца да се нов ча не 
ка зне ко је се из ри чу не са ве сним пар ни ча ри ма на пла ћу ју у ко рист др-
жа ве, а не у ко рист су прот не стран ке. Оба при сту па мо гу би ти пред мет 
кри ти ке има ју ћи у ви ду да су не пот пу ни, бу ду ћи да не успе ва ју да 
исто вре ме но за шти те и јав ни и при ват ни ин те рес;

2. Дру га раз ли ка ко ју мо же мо да из дво ји мо је чи ње ни ца да се про це сно 
пра во при осу ди не са ве сног пар ни ча ра ви ше кон цен три ше на гу би так 
вре ме на и не ек спе ди тив ност по ступ ка услед ди ла тор них так ти ка пар-
ни ча ра, док је од штет но пра во усме ре но ка ште ти ко ја је на ста ла као 
по сле ди ца зло у по тре бе по чи ње не у то ку по ступ ка;

3. У слу ча ју зло у по тре бе, про це сно пра во обез бе ђу је за шти ту у пен дент ној 
пар ни ци, док од штет но пра во, по пра ви лу, прет по ста вља ини ци ра ње 
још јед не пар ни це у ко јој ће се рас пра вља ти о на ста лој ште ти као по сле-
ди ца абу зив них ма не вра у то ку по ступ ка, осим ако се не ство ре усло ви 
да од штет ни зах тев бу де оства рен у пар ни ци ко ја је у то ку;

4. Про це сно пра во је адап ти бил ни је за раз ли ку од од штет ног пра ва. На-
и ме, у про це сном пра ву се у кон ти ну и те ту чи не уна пре ђе ња и уво де 
но ви не у од но су на за о штра ва ње про це сне ди сци пли не и пред ви ђе них 
ме ха ни зма за спре ча ва ње зло у по тре бе про це сних пра ва. 

во ђе њу суд ских спо ро ва, па због то га не ини ци ра ју по себ не по ступ ке за на кна ду ште те, или 
стран ке због не зна ња не ко ри сте ово прав но сред ство ка ко би се от кло ни ле по сле ди це про-
це сне зло у по тре бе. Ми шље ња смо да је дру га прет по став ка ве ро ват ни ја из раз ло га што ни 
је дан нор ма тив ни про пис не са др жи од ред бу ко ја до пу шта ову мо гућ ност, иа ко, се ово пра-
во у не до стат ку из рич не од ред бе мо же оства ри ти пре ма пра ви ли ма о оп штој од го вор но сти 
за на кна ду ште те про у зро ко ва ну ма ли ци о зним или не нор мал ним вр ше њем пра ва. 
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4. УМЕ СТО ЗА КЉУ ЧА КА

По ла зе ћи од то га да је зло у по тре ба про це сних пра ва јед на не до пу ште на 
ак тив ност ко ја са со бом по вла чи и ду жност за на кна ду при чи ње не ште те, а 
по себ но има ју ћи у ви ду да се та ква не до пу ште на ак тив ност од ви ја у по ступ ку 
пред су дом, ме сту где би нај ма ње тре ба ло да је има, и има ју ћи у ви ду те жи ну 
и озбиљ ност ове не га тив не по ја ве у суд ској прак си, сма тра мо да би би ло це-
лис ход но да се у на шем прав ном си сте му пред ви ди нор ма ко ја ће на из ри чан 
на чин да уре ди пра во на на кна ду ште те због зло у по тре бе про це сних пра ва. 
Иа ко је реч о нор ми ма те ри јал но прав ног ка рак те ра, сма тра мо да би ње но 
ме сто ипак тре ба ло да бу де у си сте му про це сних нор ми има ју ћи у ви ду спе-
ци фич ност зах те ва за на кна ду ште те упра во из раз ло га што се иста тра жи 
због зло у по тре бе про це сних овла шће ња. Не ко се мо жда и не ће са гла си ти са 
овим раз ми шља њем. Ме ђу тим, без об зи ра у ком за ко ну ће би ти уре ђе но пра-
во на на кна ду ште те због про це сне зло у по тре бе, не сме да се оспо ри оправ-
да ност по сто ја ња јед не та кве од ред бе ко јом се јед но ли це на екс пли ци тан 
на чин оба ве зу је да на кна ди ште ту ко ју је не ко пре тр пео због ње го вог обе сног 
и зло на мер ног пар ни че ња. Ни ко не ма пра во да при чи ња ва ште ту, по себ но 
ње го вим до ло зним по сту па њем, а нај ма ње има пра во да то чи ни у окви ру 
си сте ма прав не за шти те, не по сред но пред очи ма су да. 
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Com pen sa tion for Da ma ge Ca u sed by Abu se  
of Pro ce du ral Rights in Ci vil Li ti ga tion

Abstract: The pa per di scus ses the is sue of com pen sa tion for da ma ge ca u sed 
by the abu se of pro ce du ral rights as a me a su re wit hin the op pres si ve ap pa ra tus 
for san cti o ning the abu se of pro cess in ci vil pro ce e dings, which is sue is, un li ke 
ot hers re la ted to the idea of   pro hi bi tion of abu se of rights wit hin the system of 
ci vil pro ce du re, the le ast tre a ted in the pro ce du ral doc tri ne. The aut hor de als 
with pro ce du ral aspects of cer tain es sen tial is su es that are im por tant in the con-
text of the mat ter con cer ned, hig hlig hting the na tu re of the cla im for da ma ges 
ca u sed by the abu se of pro cess, the man ner this right is re a li zed (whet her in the 
pen ding li ti ga tion or by ini ti a ting a se pa ra te ci vil pro ce du re), the pro ce du ral form 
of the cla im for com pen sa tion of da ma ges, etc. 

Keywords: ci vil li ti ga tion, abu se of pro ce du ral rights, com pen sa tion for 
da ma ge.
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