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О СИ СТЕ МУ ПРАВ НИХ ЛЕ КО ВА И  
ОСТВА РИ ВА ЊУ ЈЕ ДИН СТВЕ НЕ ПРИ МЕ НЕ  

ПРА ВА У СРП СКОМ ИЗ ВР ШНОМ ПО СТУП КУ 

Сажетак:У ра ду се раз ма тра ор га ни за ци ја прав них ле ко ва ко ја је 
ус по ста вље на у из вр шном по ступ ку уз ука зи ва ње на стал на ко ле ба ња ко ја 
по сто је у раз ли чи тим ре дак ци ја ма из вр шног за ко но дав ства. На нор ма тив-
ном пла ну то су раз ли ке ко је се од но се на до пу ште ност жал бе у овом ви ду 
прав не за шти те. У не ким ре дак ци ја ма, укљу чу ју ћи и ЗИП од 1978, круг прав-
них ле ко ва је не што ши ри та ко да об у хва тао при го вор и жал бу. У дру гим 
се огра ни ча ва са мо на при го вор. Ипак, за јед нич ко обе леж је свих за кон ских 
тек сто ва ко јим се ре гу ли ше из вр шни и по сту пак обез бе ђе ња пре ста вља 
из ри чи та за бра на ре ви зи је као прав ног ле ка ко јим се отва ра пут пре ма 
нај ви шој суд ској ин стан ци у на шем прав ном си сте му. Ра ди се о огра ни че њу 
ко је осу је ћу је да се, у окви ри ма из вр шног по ступ ка од лу чи ва њем у кон крет-
ном пред ме ту од стра не Вр хов ног ка са ци о ног су да, ство ре по треб ни пред-
у сло ви ко јим би се га ран то ва ла и обез бе ди ла је дин стве на при ме на пра ва. 
Ре зер вни ме ха ни зми по пут за у зи ма ња ста во ва из ван су ђе ња од стра не 
ви ших и нај ви ше суд ске ин стан це то, по ви ше осно ва, не мо гу оства ри ти. 
Ни по сту па ње Устав ног су да по во дом жал бе због по вре де на јед на ку прав ну 
за шти ту не ре ша ва про блем ни ти га ран ту је је дин стве ну при ме ну пра ва у 
из вр шном по ступ ку али и свим дру гим по ступ ци ма у ко ји ма ни је до пу ште-
но из ја вљи ва ње ре ви зи је. При ли ком фор му ли са ња за бра не ре ви зи је у из вр-
шном по ступ ку са свим је за не ма ре на окол ност да је, од до но ше ња ЗПП 04, 
ре ви зи ја бит но дру га чи ји прав ни лек у од но су на ре ше ња ра ни је ва же ћег 
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пар нич ног за ко но дав ства. Ус по ста вља ње „по себ не“ ре ви зи је афир ми ше 
иде ју, по ко јој прав ни лек не слу жи ис кљу чи во за шти ти стра на ка у по ступ ку. 
Из ра жа ва и оп шти ин те рес да се у ства ри ма од по себ ног прав ног зна ча ја 
омо гу ћи из ја вљи ва ње овог прав ног ле ка – јер је по оце ни Вр хов ног ка са ци о-
ног су да по треб но да се раз мо тре прав на пи та ња од оп штег ин те ре са или 
прав на пи та ња у ин те ре су рав но прав но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња 
суд ске прак се, као и ако је по треб но но во ту ма че ње пра ва. Да кле, то су 
раз ло зи да се до пу сти из ја вљи ва ње ре ви зи је и ка да је она при ме ном не ких 
по себ них огра ни че ња не до пу ште на. Сви ови раз ло зи мо гу по сто ја ти ка да 
се ра ди о по би ја њу од лу ка у из вр шном по ступ ку. По сто ји основ да се, за не ма-
ру ју ћи је зич ко, а по ла зе ћи од циљ ног ту ма че ња ре ви зи ја до пу сти и у из вр шном 
по ступ ку ако по сто је раз ло зи због ко јих је до пу ште на „по себ на“ ре ви зи ја. 

Кључнеречи:из вр шни по сту пак, прав ни ле ко ви, при го вор и жал ба у 
из вр шном по ступ ку, ре ви зи ја, „по себ на ре ви зи ја“, је дин стве на при ме на 
пра ва, прав ни ста во ви из ван су ђе ња, устав на жал ба, Устав ни суд. 

I

Ре гу ли са ње гра ђан ског (суд ског) из вр шног по ступ ка и по ступ ка обез-
бе ђе ња у по след њих два де се так го ди на пре ста вља пред мет ви ше по себ них 
за кон ских тек сто ва ко ји су сук це сив но до но ше ни у ве о ма крат ким вре мен-
ским ин тер ва ли ма.1 До тог пе ри о да за ко но дав на ак тив ност ни при бли жно 
ни је има ла ову ди на ми ку.2 3 Упо ре до са но вим за кон ским ре гу ла ти ва ма 

1 Пр во је 2000. го ди не до нет За кон о из вр шном по ступ ку, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 
28/2000, 73/2000, 71/2001 (ЗИП 00). Већ за че ти ри го ди не усле ди ло до но ше ње но вог За ко на 
о из вр шном по ступ ку, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 125/2004 (ЗИП 04) . За тим је 2011. го ди не 
до нет За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 31/2011, 109/2013 – од лу ка 
Устав ног су да, 55/2014, 139/2014 (ЗИО 11). Ва же ћи За кон о из вр ше њу и обез бе ђе њу је до нет 
већ 2015. го ди не, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 106/2015, 106/2017 (ЗИО).

2 Све до до но ше ња За ко на о из вр шном по ступ ку од 1978. го ди не, Слу жбе ни лист 
СФРЈ, бр. 20/1978, 6/1982, 74/1987, 57/1989, 27/1990, 35/1991, 27/1992, 31/1993 (ЗИП 78), при-
ме њи ва на су, на осно ву За ко на о не ва жно сти прав них про пи са до не тих пре 6. апри ла и за 
вре ме не при ја тељ ске оку па ци је, Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 86/1946, прав на пра ви ла За ко на 
о из вр ше њу и обез бе ђе њу Кра ље ви не Ју го сла ви је, Слу жбе не но ви не Кра ље ви не Ју го сла ви-
је, бр. 165/1930 – LXII. До до но ше ња За ко на о из вр шном по ступ ку од 1978. го ди не би ли су 
до не ти про пи си ко ји ма је пар ци јал но ре гу ли са на ма те ри ја из вр ше ња – Уред ба о по ступ ку 
ра ди из вр ше ња над имо ви ном стра них др жа ва у ФНРЈ, Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 39/1952, 
као и За кон о из вр ше њу ра ди на ми ре ња нов ча них по тра жи ва ња ко ри сни ка дру штве них 
сред ста ва, Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 52/1971. 

3 Да кле, пре ко 30 го ди на ЗИО Кра ље ви не Ју го сла ви је је при ме њи ван као си стем 
прав них пра ви ла ко ји ма је ре гу ли сан из вр шни и по сту пак обез бе ђе ња. По треб но је има ти 
у ви ду да се ра ди ло о про пи су ко ји је до нет у при бит но дру га чи јим дру штве ним, при вред ним 
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суд ског из вр шног по ступ ка до не ти су про пи си ко јим се уво де и од го ва ра ју-
ће фор ме ван суд ског из вр ше ња по тра жи ва ња обез бе ђе них за ло гом или хи-
по те ком.4 5 До но ше ње но ве из вр шне ре гу ла ти ве се за сни ва ло на иде ји 
за ста ре ло сти и пре ва зи ђе но сти оне ра ни је ва же ће. Од но вог за ко на се оче-
ки ва ло да ће до при не ти знат но успе шни јем, пре све га ефи ка сни јем, оства-
ри ва њу прав не за шти те али је то, по пра ви лу, би ло из у зет но крат ког ве ка 
– са мо до до но ше ња но вог про пи са при че му се твр ди ло да ће тај но ви за-
кон ски текст би ти успе шни ји од оног прет ход ног. Исто се по сту па ло и у 
по гле ду пар нич ног по ступ ка.6 Ка да се ра ди о ре гу ла ти ви ван пар нич ног 
по ступ ка нор ма тив на ди на ми ка би ла је не што сла би ја али исто та ко ве о ма 
зна чај на ка да се упо ре де ва же ћа и из вор на ре ше ња За ко на о ван пар нич ном 
по ступ ку.7 8

и прав ним усло ви ма од оних ко ји су ус по ста вље ни по сле Дру гог свет ског ра та али то ни је 
дис кре ди то ва ло ње го ву при ме ну и у но во у спо ста вље ном окол но сти ма све до до но ше ња 
ЗИП 78. На су прот ре че ном, у све га пет на е стак го ди на усле ди ло је до но ше ње че ти ри по себ-
на за ко на ко ја су са пред мет има ла ре гу ли са ње из вр шног и по ступ ка обез бе ђе ња при че му 
се ра ди ло о ре гу ла ти ва ма ко ја су по ни зу пи та ња из ра жа ва ла са свим раз ли чи те нор ма тив-
не при сту пе. 

4 У на ве де ном сми слу ра ди се о ван суд ском из вр ше њу ко је свој основ има у од ред ба ма 
За ко на о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма упи са ним у ре ги стар, Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006, 99/2011, као и од ред ба ма За ко на о хи по те ци, Слу жбе ни 
гла сник РС, бр. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – од лу ка Устав ног су да, 83/2015. 

5 Ви ше о ван суд ском из вр ше њу: Н. Бо ди ро га, Ван суд ски из вр шни по сту пак на осно-
ву За ко на о за ло жном пра ву на по крет ним ства ри ма упи са ним у ре ги стар, Збор ник ра до ва 
Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 3/2010, 325–352. 

6 Пр ви про пис ко јим је це ло ви то ре гу ли сан овај по сту пак по сле Дру гог свет ског 
ра та био је За кон о пар нич ном по ступ ку од 1965. го ди не (Слу жбе ни лист ФНРЈ бр. 12/1965, 
1/1971, 23/1972), за тим сле ди За кон о пар нич ном по ступ ку од 1976. го ди не (Слу жбе ни лист 
СФРЈ, бр. 4/1977, 36/1977, 6/1980, 36/1980, 43/1982, 72/1982, 69/1982, 58/1984, 74/1987, 57/1989, 
20/1990, 27/1990, 35/1991, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 27/1992, 31/1993, 24/1994, 12/1998, 15/1998, 
3/2002), Го ди не 2004. до нет је но ви За кон о пар нич ном по ступ ку (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
125/2004, 111/2009), са би уско ро био за ме њен ва же ћим За ко ном о пар нич ном по ступ ку од 
2011. го ди не (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – од лу ка Устав ног су да, 74/2013 – 
од лу ка Устав ног су да). Пре до но ше ња ЗПП 65, био је до нет За кон о убр за њу пар нич ног 
по ступ ка пред ре дов ним су до ви ма од 1955 го ди не (Слу жбе ни лист ФНРЈ, бр. 19/1955. го ди-
не) ко јим се у јед ном де лу од сту па ло од ре ше ња За ко ни ка о гра ђан ском суд ском по ступ ку 
у гра ђан ским пар ни ца ма Кра ље ви не Ју го сла ви је (Слу жбе не но ви не Кра ље ви не СХС, бр. 
179/1929 – ЛXXВ) ко ји је на осно ву За ко на о не ва жно сти прав них про пи са до не тих пре 6. 
апри ла и за вре ме не при ја тељ ске оку па ци је при ме њи ван у зна че њу прав них пра ви ла све до 
до но ше ња ЗПП 65. 

7 Још је на сна зи За кон о ван пар нич ном по ступ ку од 1982. го ди не, Слу жбе ни гла сник 
СРС, бр. 25/1982, 48/1988, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 85/2012, 55/2014. 

8 У ства ри нај зна чај ни ја про ме на у овом ви ду прав не за шти те се ве зу је за уво ђе ње 
јав ног бе ле жни штва у прав ни си стем Ре пу бли ка Ср би је на ко је се пре но си, као из вор на или 
по ве ре на де лат ност, ви ше по себ них ван пар нич них по сту па ка или по себ них рад њи у ван-
пар нич ном по ступ ку ко ји су до по ја ве јав них бе ле жни ка би ли у над ле жно сти ван пар нич них 
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Иде ја о бр жој, ефи ка сни јој и еко но мич ни јој прав ној за шти ти ко ја пре-
ста вља основ ни мо тив про ме на ко је су оства ри ва не у окви ри ма гра ђан ског 
суд ског по ступ ка као це ли не. На ве де ни раз лог је по себ но до би јао на зна ча ју 
ка да се ра ди о из вр шном по ступ ку ко ји пре ста вља за вр шни акт оства ри ва-
ња прав не за шти те. То је основ на пре ми са ко јом се оправ да ва на гла ше ни ја 
уло га на че ла ефи ка сно сти у из вр шном по ступ ку. Ме ђу тим, гу би се из ви да 
да је све че шће по кре та ње из вр шног по ступ ка пр ви а не по след њи акт оства-
ри ва ња прав не за шти те че му до при но си све ве ћи број та ко зва них „не а у то-
ри та тив них из вр шних ис пра ва“ као и оних ко ји ма се да је зна чај ве ро до стој-
них ис пра ва. У пи та њу су ис пра ве ко је пре ста вља ју основ за по кре та ње 
из вр шног по ступ ка а ни су на ста ле у прет ход но во ђе ном суд ском или не ком 
дру гом по ступ ку.9 10 

Го то во да не ма про це сне уста но ве у ко јој иде ја о ну жно сти што ефи ка-
сни јег по сту па ња у из вр шном по ступ ку ни је до би ла од го ва ра ју ће про це сне 
из ра зе. Ово се од но си на из ме ну већ по сто је ћих ре ше ња али и уво ђе ње но вих 
за ко је се сма тра да ће до при не ти оства ри ва њу на ве де ног ци ља. 11 У ва же ћој 
ре дак ци ји ЗИО по себ но се про пи су је ду жност су да да обез бе ди су ђе ње у 
ра зум ном ро ку. 12 

Као што је у нај гру бљим цр та ма при ка за но, ре гу ла ти ва из вр шног по-
ступ ка пре ста вља ла је пред мет ве о ма че стог пре и спи ти ва ња. Ре зул тат је 
био уво ђе ње но вих нор ма тив них ре ше ња или про ме на оних по сто је ћих уз 
ве о ма че ста ко ле ба ња при че му се по не кад вра ћа ло на она ре ше ња ко ја су 
прет ход но оце ње на као не у спе шна. Про ме на већ по сто је ћих нор ма тив них 
ре ше ња ни је ми мо и шла ни ре гу ла ти ву прав них ле ко ва. 

су до ва. Пре ма За ко ну о јав ном бе ле жни штву, Слу жбе ни гла сник РС, 31/2011, 85/2012, 19/2013, 
55/2014, 93/14, 121/2014, 6/2015, 106/2015 на јав не бе ле жни ке су пред у зе ти по ступ ци са ис-
пра ва ма као и они у ве зи де по зи та, чл. 4 За ко на о јав ном бе ле жни штву. Ван пар нич ни су до-
ви су до би ли овла шће ње да из ве сне ван пар нич не по ступ ке мо гу по ве ри ти на по сту па ње 
јав ном бе ле жни ку али уз огра ни че на про пи са на чл. 30 а ЗВП. У на ве де ном сми слу, на јав ног 
бе ле жни ка не мо же би ти пре не то во ђе ње по сту па ка у ста ту сним и по ро дич ним ства ри ма, 
спро во ђе ње по ступ ка за од ре ђи ва ње на кна де за екс про при са ну не по крет ност, во ђе ње јав них 
књи га и ре ги ста ра за ко је је про пи са но да их во ди суд. Не мо же би ти пре не то ни са ста вља ње 
ис пра ва за ко је је по ЗВП или не ким дру гим про пи сом од ре ђе но да их ис кљу чи во са ста вља 
суд. Не мо же би ти пре не то ни спро во ђе ње оста вин ског по ступ ка ка да је за на сле ђи ва ње 
ме ро дав но пра во стра не др жа ве. 

9 У те о ри ји се са раз ло гом на гла ша ва да се то мо же раз у ме ти и као сво је вр сни из раз 
по ме ра ња те жи шта прав не за шти те са пар нич ног на из вр шни по сту пак, Н. Бо ди ро га, Те о-
ри ја из вр шног по ступ ка, Бе о град, 2012, стр. 17. 

10 Исто та ко, по кре та њу из вр шног по ступ ка мо же сле до ва ти пар нич ни по сту пак у 
ко јем се рас пра вља и од лу чу је о до зво ље но сти из вр ше ња. 

11 Ви ше: Р. Ке ча, О основ ним на че ли ма За ко на о из вр ше њу и обез бе ђе њу, Збор ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 1/2012. стр. 161–163. 

12 Чл. 17 ст. 1 ЗИО. 
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II

У свим ре дак ци ја ма из вр шног за ко но дав ства по сле Дру гог свет ског 
ра та у упо тре би је тер мин „прав ни лек“, уз од ре ђи ва ње рад њи ко је су об у-
хва ће не на ве де ним пој мом. 13 Ово зна че ње се огра ни ча ва на од ре ђе ни круг 
про це сних рад њи стра на ка или тре ћих ли ца у по ступ ку. Све оста ле рад ње, 
осим оних ко је се из ри чи то озна ча ва ју као прав ни лек, не од ре ђу ју се та ко 
ма да је њи ма мо гу ће до во ди ти у пи та ње од лу ке или рад ње су да, од но сно 
из вр ши те ља. У те о ри ји се, ме ђу тим, сма тра да је, ка да се ра ди о рад ња ма 
ко је су по ре гу ла ти ви из вр шног по ступ ка озна че не као прав ни ле ко ви, при-
клад ни је го во ри ти о прав ним сред стви ма стра на ка или дру гих уче сни ка у 
из вр шном по ступ ку.14 15 Еви дент но је да се не мо же оче ки ва ти да у овом 
по ступ ку на ве де ни по јам у пот пу но сти од го ва ра иде ји прав ног ле ка ко ја по-
сто ји у пар нич ном по ступ ку већ на осно ву чи ње ни це да се ра ди о по ступ ци ма 
ко ји, ма да пре ста вља ју део истог, гра ђан ског суд ског по ступ ка, пред ста вља ју 
по себ не це ли не.16 Па р нич ни по сту пак, као ког ни ци о ни слу жи раз ја шње њу 

13 У на ве де ном зна че њу тер мин „прав ни лек“ се ко ри сти у на сло ву и тек сту чл. 8 ЗИП 
78, на сло ву и тек сту чл. 8 ЗИП ЗИП 00, на сло ву и тек сту чл. 12 ЗИП 04, на сло ву и тек сту 
чл. 39 ЗИО 11, као и у на сло ву и тек сту чл. 24 ЗИО. 

14 С. Три ва, В. Бе ла јец, М. Ди ка, Суд ско из вр шно пра во, За греб, 1980, 281. Као ар гу мен-
та ци ја за на ве де ни став се на во ди да је тер мин „прав но сред ство“ по год ни ји јер по не ком од 
прав них ле ко ва мо же до ћи до упу ћи ва ња на пар ни цу ко ја се ја вља као до пун ски ме тод ста-
вља ња ван сна ге не пра вил них и не за ко ни тих од лу ка су да у из вр шном по ступ ку. То по твр-
ђу је и по сто ја ње рад њи ко јим се тра жи от кла ња ње не пра вил но сти у спр о во ђе њу из вр ше ња 
чи ме се ре дов но не по би ја ју ни ка кве од лу ке не го се из ра жа ва про ти вље ње по сту па њу слу-
жбе ног ли ца. Б. По знић, В. Ра кић Во ди не лић, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град, 2010, 500. 
У осно ви на ве де ни став сле ди и Н. Бо ди ро га, Но ви из вр шни по сту пак, Бе о град, 2017, 314, 315, 
али се у да љем из ла га њу ве зу је за за кон ску тер ми но ло ги ју и та мо са др жа на огра ни че ња. 

15 У те о ри ји се у нај ши рем зна че њу под прав ним сред ством под ра зу ме ва ју рад ње 
(пред ло зи и зах те ви) стра на ка и дру гих уче сни ка у по ступ ку ко је за циљ има ју, не са мо да 
от кло не не до стат ке суд ских од лу ка, не го и не до стат ке у спр о во ђе њу по ступ ка или дру гих 
про це сних по сле ди ца ко је мо гу на ста ти услед пред у зи ма ња или не пред у зи ма ња од ре ђе них 
рад њи у по ступ ку. Овом се де фи ни ци јом об у хва та ју и прав ни ле ко ви. У ужем зна че њу то 
би би ла сва прав на сред ства осим прав них ле ко ва, ко ји би пре ста вља ли по себ ну ква ли фи-
ко ва ну ка те го ри ју про це сних рад њи. М, Ди ка, Гра ђан ско пар нич но пра во, Прав ни ли је ко ви, 
За греб, 2010, 6. Ако се прав но сред ство од ре ди у свом ши рем зна че њу оно би об у хва та ло и 
прав не ле ко ве што би са мо зна чи ло да се је дан ужи по јам за ме њу је ши рим. У ужем зна че њу 
де фи ни ци ја прав ног сред ства би ис кљу чи вао прав не ле ко ве. Ако би се усво јио тај при ступ 
у из вр шном по ступ ку уоп ште не би би ло прав них ле ко ва чак и он да ка да се ра ди о рад њи 
ко ја у све му има обе леж је прав ног ле ка ко ја ни је пра ће на мо гућ но шћу да се тим по во дом 
стран ка упи ти на по кре та ње пар нич ног по ступ ка. Да кле, у окви ри ма прав них ле ко ва од ре-
ђе них из вр шном ре гу ла ти вом би ло би по треб но раз дво ји ти она ко ја су то у пу ном зна че њу 
пој ма од оних ко ја то ни су. Пи та ње је да ли се тим при сту пом не што до би ја. 

16 По треб но је има ти у ви ду да је и у окви ри ма пар нич ног по ступ ка мо гу ће до ве сти 
у пи та ње на чин на ко ји је од ре ђен круг рад њи ко ји ма се да је зна чај прав ног ле ка. Пре ма 
ре ше њи ма срп ског а ра ни је ва же ћег ју го сло вен ског пар нич ног за ко но дав ства прав ни ле ко ви 
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спор не прав не ства ри док је по сту пак при нуд ног из вр ше ња као пред мет има 
оства ри ва ње пра ва из вр шног по ве ри о ца при ме ном (др жав не) при ну де.17 Ова 
раз ли ка од лу чу ју ће ути че на раз ли чи ту ор га ни за ци ју про це сних уста но ва, 
на че ла и струк ту ру по ступ ка укљу чу ју ћи од ре ђи ва ње зна че ња рад њи стра-
на ка у по ступ ку и њи хо во пој мов но од ре ђи ва ње. Раз ли ке на спре ча ва ју упо-
тре бу истих пој мо ва уз по сто ја ње све сти да они у па р нич ном, из вр шном или 
ван пар нич ном по ступ ку има ју раз ли чит са др жај и зна чај при ме рен ци ље-
ви ма и ор га ни за ци ји од ре ђе ног ви да прав не за шти те. У на ве де ном сми слу 
мо же се пре ћи пре ко раз ли ка ко је по сто је у од но су на основ на обе леж ја 
прав них ле ко ва у пар нич ном по ступ ку ко ја се има ју у ви ду ка да се по ку ша ва 
од ре ди ти при ро да рад њи ко је се у из вр шном по ступ ку од ре ђу ју као прав ни 
ле ко ви. Она то је су јер их за кон та ко од ре ђу је. Да кле, по сто ји прав но дог мат-
ски раз лог да се у из вр шном по ступ ку по себ но из дво ји гру па ци ја рад њи 
ко је се сма тра ју прав ним ле ко ви ма у од но су на све оста ле ко је ни су та ко нор-
ма тив но ква ли фи ко ва не.18 19 С дру ге стра не, од лу ке ко је се до но се у из вр шном 
по ступ ку пре ста вља ју акт при ме не пра ва, ма те ри јал ног или про це сног, при 
че му се не ис кљу чу је по сто ја ње гре ша ка у по сту па њу и од лу чи ва њу. Рад-
ња ма ко је се у из вр шном по ступ ку озна ча ва ју као прав ни ле ко ви стран ке 

се раз ли ку ју пре ма то ме да ли се њи ма по би ја ју суд ске од лу ке ко је још ни су сте кле прав но сна-
жност или се прав ним ле ком по би ја ју од лу ке ко је су то већ по ста ле. У на ве де ном зна че њу 
прав ни ле ко ви мо гу би ти ре дов ни и ван ред ни. Ме ђу тим, у на ма бли ским про це сним си сте ми-
ма прав ним ле ком се сма тра ју са мо оне про це сне рад ње ко је од го ва ра ју ре дов ним прав ним 
ле ко ви ма у срп ском пра ву. Рад ње ко је од го ва ра ју ван ред ним прав ним ле ко ви ма сма тра ју се 
про це сним сред ством. Бит но за по јам прав ног ле ка у ау стриј ском и не мач ком пра ву пре ста-
вља ју два свој ства – де во лу тив ност и су спен зив ност прав ног ле ка. Из пер спек ти ве тих про це-
сних си сте ма ван ред ни прав ни ле ко ви срп ског пра ва не би се мо гли сма тра ти прав ним ле ком. 

17 W. Rec hbe r ger,P. Ober ham mer, Exe ku ci on srecht, Wi en, 2009, 2. 
18 У на ве де ном сми слу: Б. Ста ро вић, Ко мен тар За ко на о из вр шном по ступ ку, Но ви Сад, 

1991, 33. 
19 По треб но је има ти у ви ду да је иде ја прав них ле ко ва пре све га ве за на за про це сне 

ин стру мен те ко јим се омо гу ћа ва кон тро ла по би ја них од лу ка из оних раз ло га ко ји мо гу до-
ве сти у пи та ње њи хо ву за ко ни тост – ка ко због гре ша ка у су ђе њу та ко и гре ша ка у по сту па-
њу. Прав ни лек пре ста вља по вод да се на спо ме ну те не до стат ке ре а гу је уки да њем или 
пре и на че њем по би ја не од лу ке. У из вр шном по ступ ку ово пра ви ло бит но ре ла ти ви зи ра 
окол ност да од лу ка су да, пре ма оно ме чи ме рас по ла же у тре нут ку од лу чи ва ња, мо же би ти 
у све му за ко нит акт али се, тек по из ја вљи ва њу прав ног ле ка мо же по ка за ти да ни су ис пу-
ње ни про це сни усло ви за од ре ђи ва ње и спр о во ђе ње из вр ше ња. На при мер, јер је из вр ше ње 
од ре ђе на на осно ву из вр шне ис пра ве за ко ју је тек прав ном ле ку из вр шног ду жни ка суд 
са знао да је та ис пра ва по ни ште на, уки ну та, пре и на че на или ста вље на ван сна ге. Исто та ко 
бит но обе леж је овог по ступ ка је у то ме што се суд ска од лу ка до но си а да про тив ној стран-
ци, из вр шном ду жни ку, ни је омо гу ће но прет ход но из ја шње ње о зах те ву за из вр ше ње. Си-
ту а ци ја је до не кле ана лог на оној ко ја по сто ји у пар нич ном по ступ ку у слу ча ју из да ва ња 
плат ног на ло га ка да суд од лу чу је на под не те ту жбе и тек по пре су ђе њу, из да ва њу плат ног 
на ло га, ту же на стран ка до би ја при ли ку из ја шња ва ња о зах те ву ту жбе. Ово је пре ста вља ло 
и по вод да се у те о ри ји прав ни лек из вр шног ду жни ка са гле да ва и као акт ње го ве од бра не. 
У на ве де ном сми слу: М. Кне же вић у Р. Ке ча, М. Кне же вић, 577–579. 
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до би ја ју при ли ку по би ја ња тих од лу ка из оних раз ло га ко ји до во де у пи та-
ње њи хо ву за ко ни тост што и је сте су штин ско обе леж је иде је прав ног ле ка 
у сва ком по ступ ку. Исто та ко, за раз ли ку од па р нич ног по ступ ка у ко јем је 
на но р ма тив ном пла ну ја сно из ра же на по де ла прав них ле ко ва на ре дов не и 
ван ред не, у из вр шном по ступ ку та кве по де ле се не на гла ша ва ни ти ју је мо-
гу ће до след но оства ри ти. У на че лу жал ба и при го вор не ма ју су спен зив но 
деј ство пу ног ка па ци те та јер по пра ви лу не осу је ћу ју спр о во ђе ње из вр ше ња.20 
Ово обе леж је на ве де них прав них ле ко ва у бит но ме до во ди у пи та ње њи хо-
во од ре ђи ва ње као ре дов них. Ме ђу тим, с дру ге стра не ра ди се о по би ја њу 
од лу ка ко је још ни су сте кле прав но сна жност при че му прав ни лек од ла же 
ње но на сту па ње. Из на ве де ног раз ло га у те о ри ји се ови прав ни ле ко ви нај-
че шће од ре ђу ју као ре дов ни уз сву услов ност на ве де ног ква ли фи ка ти ва.21

III

Као што је ис так ну то, од јед не до дру ге ре дак ци је из вр шног за ко но дав-
ства ме њан је си стем прав них ле ко ва. Пре ма од ред ба ма ЗИП 78 ре ше ње о 
из вр ше њу се мо гло по би ја ти при го во ром и жал бом.22 При го вор је пре ста вљао 
прав ни лек из вр шног ду жни ка за сно ван на раз ло зи ма опун га ци о не или опо-
зи ци о не при ро де,23 а ако је од лу ка о при го во ру за ви си ла од не ке, спор не 
чи ње ни це ко ја се ти ца ла са мог по тра жи ва ња суд је упу ћи вао из вр шног ду-
жни ка да по кре не па р нич ни или не ки дру ги по сту пак ра ди про гла ше ња 
не до пу ште но сти из вр ше ња.24 Раз лог за жал бу су мо гли би ти и не до ста ци 
ко ји су се од но си ли на са му из вр шну ис пра ву на осно ву ко је је од ре ђе но 
из вр ше ње.25 По себ на пра ви ла би ла су про пи са на за при го вор про тив ре ше-
ња на осно ву ве ро до стој не ис пра ве.26 27 Жал ба је би ла рад ња по би ја ња оста лих 

20 Чл. 25 ст. 3; чл. 135 ст. 1 ЗИО. 
21 У на ве де ном сми слу: Н. Бо ди ро га, Но ви из вр шни по сту пак, 316, 334; Г. Стан ко вић, 

В. Бо ра ни ја ше вић, Пра во из вр ше ња и пра во обез бе ђе ња, Ко сов ска Ми тро ви ца, 2017, 121; М. 
Кне же вић у Р. Ке ча, М. Кне же вић, 573, 576. 

22 Чл. 8 ЗИП 78.
23 Чл. 48–55 а ЗИП 78. 
24 Чл. 54 ЗИП 78. 
25 Чл. 50 ЗИП 78. 
26 Чл. 55–55а ЗИП 78. Као пр во, ду жник у при го во ру ни је био ду жан од ре ди ти у ком делу 

по би ја ре ше ње о из вр ше њу а ако то ни је учи нио сма тра ло се да га по би ја у це ли ни . Из ја вљи ва ње 
овог при го во ра ко ји ни је ни мо рао би ти обра зло жен до во ди ло је до ста вља ња ван сна ге ре ше ње 
о из вр ше њу уз уки да ње свих спр о ве де них рад њи а по сту пак се на ста вљао као по себ ни па р нич-
ни по сту пак по во дом при го во ра про тив плат ног на ло га. Исто се по сту па ло и у слу ча ју ако је 
пред мет при го во ра био део ре ше ња о из вр ше њу ко јим од ре ђе но из вр ше ње, чл. 55 а ЗИП 78. 

27 У те о ри ји се, са раз ло гом сма тра ло, да до упу ћи ва ња на пар ни цу не до ла зи ако је 
из вр шни ду жник пре по кре та ња из вр шног по ступ ка по кре нуо па р нич ни по сту пак у ко јем је 
де кла ра тор ном ту жбом зах те вао утвр ђе ње да је ње го ва оба ве за уста но вље на у из вр шној ис пра-
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ре ше ња. Ме ђу тим, по сто ја ла су она за ко ја је из ри чи то про пи са но да не мо гу 
би ти по би ја на овим прав ним ле ком. Про тив ре ше ња до не тог по во дом при го-
во ра ду жник је имао пра во жал бе. Про тив од лу ка ко је су се до но си ле у фор ми 
за кључ ка ни је би ло до пу ште но из ја вљи ва ње прав ног ле ка – ни при го во ра ни 
жал бе.28 Исто та ко, из ри чи то се ис кљу чи ва ла мо гућ ност по би ја ња од лу ка 
пу тем ре ви зи је и пред ло гом за по на вља ње по ступ ка.29 Од ван ред них прав них 
ле ко ва од лу ке је би ло мо гу ће по би ја ти зах те вом за за шти ту за ко ни то сти ре-
пу блич ког, од но сно по кра јин ског јав ног ту жи о ца пред ре пу блич ким, од но сно 
по кра јин ским вр хов ним су до ви ма. Исто је мо гао учи ни ти и Са ве зни јав ни 
ту жи лац под но ше њем прав ног ле ка о ко јем је од лу чи вао Са ве зни суд.30

У на ред ној ре дак ци ји ЗИП од 2000 го ди не жал ба се не спо ми ње.31 При-
го вор је пре ста вљао је ди ни прав ни лек у овој ре дак ци ји из вр шног по ступ ка. 
Раз ло зи за из ја вљи ва ње прав ног ле ка су од го ва ра ли оним на осно ву ко јих 
се у прет ход ној ре дак ци ји из вр шне ре гу ла ти ве мо гао из ја ви ти при го вор 
из вр шног ду жни ка. У на че лу прав ни лек је до пу штен про тив свих ре ше ња 
до не тих у по ступ ку али уз по сто ја ње оних за ко ја је из ри чи то про пи са но да 
не мо гу би ти по би ја на овим прав ним ле ком.32 Ка да се ра ди ло о по би ја њу 
ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве ре гу ла ти ва је од го ва-
ра ла оној ко ја је би ла про пи са на ЗИП 78.33 Не до пу штен је био при го вор 
про тив свих од лу ка до не тих у фор ми за кључ ка.34 35 Као у прет ход ној ре дак-

ви пре ста ла да по сто ји или је од ло же но ње но ис пу ње ње. Та да пре су да ко јом је прав но сна жно 
усво јен на ве де ни зах тев ве зу је из вр шни суд без об зи ра на евен ту ал но про ти вље ње из вр шног 
по ве ри о ца. Упу ћи ва ње на пар ни цу гу би сва ки сми сао јер је о на ве де ном пи та њу већ прав но-
сна жно од лу че но. Б. Ста ро вић, Ко мен тар За ко на о из вр шном по ступ ку, 1991, 174. 

28 Чл. 8 ст. 7 ЗИП 78. 
29 Чл. 9 ЗИП 78. 
30 У те о ри ји је по сто ја ло не сла га ње у по гле ду до пу ште но сти прав ног ле ка Са ве зног 

јав ног ту жи о ца. Пре ма јед ном ми шље њу прав ни лек ни је мо гао упо тре би ти ако је из вр шна 
ис пра ва до не та на осно ву ре пу блич ког, од но сно по кра јин ског про пи са. С. Три ва, В.Бе ла јец, 
М. Ди ка, Суд ско из вр шно пра во, За греб, 1984, 330, 331. По дру гом ми шље њу он је то мо гао 
учи ни ти већ на осно ву окол но сти да је ЗПП 78 са ве зни про пис. Б. Ста ро вић, Ко мен тар За-
ко на о из вр шном по ступ ку, Бе о град, 1987, 35. Ме ђу тим, иа ко се на ве де на ми шље ња раз ли-
ку ју она из ра жа ва ју иде ју по ко јој се функ ци ја овог прав ног ле ка по ред оста лог, из ра жа ва 
и у ујед на ча ва њу суд ске прак се. 

31 Је ди но сред ство про тив ре ше ња до не тих у из вр шном по ступ ку био је при го вор, чл. 
49–53 ЗИП 00. 

32 Чл.8 ст. 1 ЗИП 00. 
33 Ако се при го во ром по би ја ло ре ше ње о из вр ше њу у це ли ни или у де лу у ко јем је 

ду жни ку на ло же но ис пу ње ње нов ча ног по тра жи ва ња та да је из вр шни суд ста вљао ван сна-
ге ре ше ње о из вр ше њу у де лу у ко јем је од ре ђе но уз уки да ње свих спр о ве де них рад њи а 
по сту пак се на ста вљао као па р нич ни – као по сту пак по во дом при го во ра про тив плат ног 
на ло га, чл. 54 ст. 1 ЗИП 00. 

34 Чл. 8 ст. 5 ЗИП 00. 
35 У ЗПП 00 ни је спо ми ња на мо гућ ност упу ћи ва ња ду жни ка на пар ни цу или не ки 

дру ги по сту пак ако по сто ји спор у по гле ду чи ње ни ца ко је се од но се на са мо по тра жи ва ње. 
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ци ји из вр шног за ко но дав ства ре ви зи ја и пред лог за по на вља ње по ступ ка 
ни су би ли до пу ште ни.36 Зах тев за за шти ту за ко ни то сти се мо гао из ја ви ти 
на осно ву сход не при ме не од ре да ба За ко на о па р нич ном по ступ ку.37 

Ре гу ла ти ва ЗИП 04 вра ћа жал бу у из вр шни по сту пак али зна чај но ме ња 
ње на из вор на обе леж ја.38 Жал бом из вр шног ду жни ка по би ја но је ре ше ње о 
из вр ше њу до не то на осно ву из вр шне ис пра ве. Ра ди ло се о прав ном ле ку де-
во лу тив но-ре мон стра тив них обе леж ја јер је по сто ја ла мо гућ ност ње го вог 
усва ја ња и од стра не пр во сте пе ног су да ко ји је до нео ре ше ње по би ја но жал-
бом. Пр во сте пе ни суд је мо гао сам усво ји ти жал бу из вр шног ду жни ка ако 
је сма трао осно ва ном. Исто овла шће ње је имао ако се ра ди ло о жал би ко ја 
је из ја вље на по ис те ку ро ка за ко ју је сма трао да је осно ва на.39 У су прот ном, 
жал ба се до ста вља ла дру го сте пе ном су ду на од лу чи ва ње. Из вр шни по ве ри-
лац је жал бом мо гао по би ја ти ре ше ње о од ба ци ва њу пред ло га за из вр ше ње 
на осно ву из вр шне ис пра ве, као и оно ко јим се тај пред лог од би ја.40 Ка да се 
ра ди ло о ре ше њу о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве прав ни лек је 
био при го вор из вр шног ду жни ка. Ако је при го вор из ја вљен про тив ре ше ња 
о из вр ше њу у це ли ни или са мо у де лу ко јим је од ре ђе но из вр ше ње то је са-
мо по се би до во ди ло до уки да ња ре ше ња о из вр ше њу ко јим је од ре ђе но 
из вр ше ње уз уки да ње већ спр о ве де них рад њи а по сту пак се на ста вљао као 
по во дом при го во ра про тив плат ног на ло га.41 При го во ром се мо гло по би ја ти 
ре ше ње до не то у та ко зва ном „скра ће ном из вр шном по ступ ку“ у ко јем су 
ус по ста вље на по себ на огра ни че ња ве за на за до пу ште ност при го во ра ко јим 
се од сту па ло од оп штег при сту па ко ји је ва жио ка да се ра ди ло о при го во ру 
про тив ре ше ња о из вр ше њу до не тог на осно ву ве ро до стој не ис пра ве.42 Из-
ри чи то је, као у прет ход ним ре дак ци ја ма из вр шног за ко но дав ства, би ла 
про пи са на не до пу ште ност ре ви зи је и пред ло га за по на вља ње по ступ ка.43 
На осно ву сход не при ме не од ре да ба ЗПП ни је се ис кљу чи ва ла мо гућ ност 
по би ја ња ре ше ња зах те вом за за шти ту за ко ни то сти.44 Про тив од лу ка до не-
тих у фор ми за кључ ка прав ни ле ко ви ни су би ли до пу ште ни.45

У на ред ној ре дак ци ји из вр шног по ступ ка по нов но је ме ња на ре гу ла ти-
ва прав них ле ко ва.46 Као и у ЗИП 00 жал ба се не спо ми ње. Је ди ни прав ни 

36 Чл. 9 ЗИП 00. 
37 Чл. 14 ЗИП 00. 
38 Чл. 13 – 20 ЗИП 04
39 Чл 14 у ве зи чл. 19 ст. 1 и 2 ЗИП 04. 
40 О овом ре ше њу ви ше: Р. Ке ча, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град, 2010, стр. 468–473. 
41 Чл. 21 ст. 1 ЗИП 04. 
42 Чл. 12 ст. 3 ЗИП 04. По сту пак је био по себ но ре гу ли сан од ред ба ма чл. 252–259 ЗИП 04. 
43 Чл. 12 ст. 6 ЗИП. 
44 Чл. 27 ЗИП 04. 
45 Чл. 12 ст. 7 ЗИП 04. 
46 Ви ше о си сте му прав них ле ко ва по од ред ба ма ЗИО 11: Р. Ке ча, Гра ђан ско про це сно 

пра во, Бе о град, 2015, 550–557. 
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лек ко јим је би ло мо гу ће по би ја ње био је при го вор. При го вор се мо гао из ја-
ви ти са мо про тив оних од лу ка, ре ше ња за ко је је то из ри чи то би ло про пи-
са но.47 Исто је ва жи ло и ка да се ра ди ло о по би ја њу за кљу ча ка.48 О при го-
во ру про тив ре ше ња о пред ло гу за из вр ше ње од лу чи вао је су ди ја ко ји је 
до нео по би ја но ре ше ње ако је сма трао да по сто је раз ло зи за ње го во усва ја ње. 
У су прот ном, о при го во ру је од лу чи ва ло ве ће истог су да. Про тив ре ше ња о 
усва ја њу при го во ра ко је је до нео из вр шни су ди ја про тив на стран ка је има ла 
пра во на при го вор о ко јем је од лу чи ва ло ве ће истог су да.49 Ка да се ра ди ло 
о при го во ру про тив ре ше ња на осно ву ве ро до стој не ис пра ве, ЗИО 11 је пре-
у зео ре ше ња ко ја су у ра ни јој из вр шној ре гу ла ти ви ва жи ла са мо у та ко зва ном 
„скра ће ном из вр шном по ступ ку“ ко ји је уве ден ЗИП 04.50 У ре дак ци ји ЗИО 
11 то је по ста ло оп ште пра ви ло. Так са тив но је од ре ђен круг раз ло га због 
ко јих до пу ште но из ја вљи ва ње при го во ра из вр шног ду жни ка про тив ре ше-
ња о из вр ше њу до не тог на осно ву ве ро до стој не ис пра ве.51 Од стран ке се 
зах те ва ло да ци љу до ка зи ва ња на ве де них раз ло га при ло жи од го ва ра ју ће 
ис пра ве. Оста ла до ка зна сред ства су се ис кљу чи ва ла.52 При го вор се мо гао 
од но си ти на по би ја ње ре ше ња у це ли ни или у де лу ко јим је оба ве зан да на-
ми ри по тра жи ва ње.53 Ако је ду жник учи нио ве ро ват ним на во де из при го-
во ра то је као ре зул тат има ло уки да ње ре ше ња у де лу у ко јем је оба ве зан да 
на ми ри по тра жи ва ње а по сту пак се на ста вљао као по во дом при го во ра про тив 

47 Чл. 39 ст. 2 ЗИО 11. 
48 У ЗИО 11, по пр ви пут, уве де на је мо гућ ност по би ја ња од лу ка ко јим се до но се у 

фор ми за кључ ка. Чл. 39 ст. 7 ЗИО 11. Ре ше ње је, пре све га, по сле ди ца уво ђе ња по себ ног 
по ступ ка на ми ре ња по тра жи ва ња по осно ву ко му нал них и слич них услу га, чл. 251–256 
ЗИО 11, као и уво ђе ња из вр ши о ца у овај вид прав не за шти те. За раз ли ку од пра ви ла оп штег 
из вр шног по ступ ка у ко јем се уло га из вр ши те ља огра ни ча ва ла на спр о во ђе ње из вр ше ња, у 
по ступ ку на ми ре ња по тра жи ва ња по осно ву ко му нал них и слич них услу га из вр ши тељ је 
до био овла шће ње да за кључ ком од лу чу је о пред ло гу за из вр ше ње, чл. 253 ЗИО 11. До пу-
ште ност при го во ра је ус по ста вље на ка ко би се обез бе ди ла суд ска кон тро ла ње го вих од лу-
ка у по ступ ку, чл. 254, 255 ЗИО 11. 

49 Чл. 44 ЗИО 11
50 Чл. 252–259 ЗИП 04. Спо ме ну ти по сту пак од но сио се на из вр ше ње нов ча них по тра-

жи ва ња на осно ву ве ро до стој них ис пра ва ако су стран ке у по ступ ку би ле прав на ли ца, 
пред у зет ни ци, фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју де лат ност ра ди сти ца ња до би ти и ко ја има ју 
отво рен ра чун у скла ду са про пи си ма о плат ном про ме ту, укљу чу ју ћи фи зич ко ли це ко је 
има свој ство ду жни ка по осно ву уго во ра о ко ме ра ци јал ном кре ди ту. Бит но обе леж је овог 
по ступ ка је огра ни ча ва ње раз ло га због ко јих је из вр шни ду жник мо гао уло жи ти при го вор 
уз огра ни че ње до ка зних сред ста ва ко ји по твр ђу ју по сто ја ње на ве де них раз ло га. 

51 Пре ма чл. 46 ст. 2 т. 1–5 ЗИО 11 при го вор се ис кљу чи во мо гао за сно ва ти на сле де ћим 
раз ло зи ма: ако по тра жи ва ње из ве ро до стој не ис пра ве ни је ни на ста ло, ако је у ту ис пра ву 
унет не и сти нит са др жај, ако по тра жи ва ње ни је до спе ло, ако је оба ве за из вр ше на или на 
дру ги на чин пре ста ла да по сто ји, ако је по тра жи ва ње из из вр шне ис пра ве за ста ре ло. 

52 Чл. 47, 48 ЗИО 11. 
53 Чл. 49 ст. 2 ЗИО 11. 
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плат ног на ло га.54 Про тив овог ре ше ња ни је до пу штен при го вор.55 Ако ду-
жник ни је на вео раз ло ге или ни је учи нио ве ро ват ним на во де из при го во ра 
су ди ја је до но сио ре ше ње о ње го вом од би ја њу а про тив овог ре ше ња био је 
до пу штен при го вор ве ћу истог су да.56 При го вор је мо гао огра ни чи ти са мо 
на по би ја ње де ла ре ше ња ко јим је од ре ђе но из вр ше ње.57 И у овом за кон ском 
тек сту из ри чи то је про пи са на не до пу ште ност ре ви зи је и пред ло га за по на-
вља ње по ступ ка.58 Ме ђу тим, за раз ли ку од ра ни је ва же ћег за ко но дав ства по 
ко јем је, на осно ву сход не при ме не од ре да ба ЗПП, по сто ја ла мо гућ ност по-
би ја ња ре ше ња од го ва ра ју ћим прав ним ле ком јав ног ту жи о ца про ме на па-
р нич ног за ко но дав ства ис кљу чи ла мо гућ ност упо тре бе овог прав ног ле ка у 
из вр шном по ступ ку.59

IV

У ва же ћој ре дак ци ји ЗИО по нов но је про ме ње на ре гу ла ти ва прав них 
ле ко ва. По ред при го во ра стран ке има ју мо гућ ност из ја вљи ва ња жал бе. 60 
По ре ђе ње ва же ћег са ра ни јим из вр шним за ко но дав ством по ка зу је да је у 
ва же ћој ре дак ци ји ра ди о знат но ши рој ре гу ла ти ви.61 Обе леж ја жал бе у зна-
чај ној ме ри од сту па ју од оних ко је овај прав ни лек има у пар нич ном по ступ-
ку та ко да се о њој са мо услов но мо же го во ри ти као о ре дов ном прав ном ле ку. 

54 По на ве де ним од ред ба ма би ло је мо гу ће да, у слу ча ју по би ја ња ре ше ња у це ли ни, 
ду жник учи ни ве ро ват ним са мо по сто ја ње раз ло га због ко ји се од но се на део ре ше ња о од-
ре ђи ва њу из вр ше ња али не и оних ко ји се од но се на део ре ше ња о на ми ре њу по тра жи ва ња. 
Та да је би ло мо гу ће по сту пи ти та ко да се спи си усту пе ве ћу ра ди од лу чи ва ња по при го во-
ру или да га су ди ја усво ји, уки не ре ше ње о из вр ше њу, об у ста ви из вр ше ње у це ли ни или у 
де лу уз уки да ње спро ве де них рад њи, чл. 49 ст. 3 у ве зи са чл. 44 ст. 1 ЗИО 11. 

55 Чл. 49 ст. 4 ЗИО 11. 
56 Чл. 49 ст. 3 ЗИО 11. 
57 Чл. 49 ст. 1 ЗИО 11. У овом слу ча ју до ла зи ло је до про ме не при ро де при го во ра са 

ко јим се по сту па ло као са при го во ром про тив ре ше ња о из вр ше њу до не тог на осно ву из вр-
шне ис пра ве. 

58 Чл. 39 ст. 6. ЗИО 11. 
59 У ЗПП из ме њен је кон цепт прав ног ле ка јав ног ту жи о ца. Као пр во, зах тев за за шти-

ту за ко ни то сти је пре и ме но ван у зах тев за пре и спи ти ва ње прав но сна жне пре су де. Као што 
по ка зу је но ви, ва же ћи на зив прав ног ле ка, пред мет ње го вог по би ја ња мо гу би ти са мо прав-
но сна жне, пр во сте пе не или дру го сте пе не, пре су де чи ме се, за раз ли ку од ра ни је ва же ћег 
за ко но дав ства ис кљу чу је мо гућ ност, по би ја ња ре ше ња. Про ме на је из у зет но зна чај на. При-
ро да од ли ка ко је се до но се у из вр шном по ступ ку осу је ћу је под но ше ње зах те ва чи ме је до-
дат но огра ни че на мо гућ ност при сту па нај ви шој суд ској ин стан ци. 

60 Чл. 24 ст. 1 ЗИО. 
61 У основ на ре гу ла ти ва је са др жа на у оп штим од ред ба ма ЗИО, чл. 24–28, док су по-

себ не од ред бе о жал би са др жа не су у чл. 73–84 ЗИО, а оне о при го во ру и жал би про тив 
ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве у чл. 85–107 ЗИО. 
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Из о ста је јед но од бит них свој ста ва ко је, из пер спек ти ве срп ског про це сног 
пра ва, пре ста вља обе леж је ре дов них прав них ле ко ва. Су спен зив но деј ство 
жал бе је огра ни че но. Жал ба (и при го вор) од ла жу из вр ше ње са мо ако је то 
по себ но про пи са но.62 63 И де во лу тив на свој ства прав ног ле ка мо гу би ти до-
ве де на у пи та ње. У пу ном зна че њу де во лу тив ност зна чи да се кон тро ла за-
ко ни то сти по ве ра ва су ду ви шег ран га од оног ко ји је до нео по би ја ну од лу ку. 
Ово свој ство жал бе по сто ји ако се ра ди о по би ја њу од лу ка, ре ше ња ко је су 
до не те од стра не (пр во сте пе них) су до ва.64 Ка да се жал бом по би ја од лу ка 
јав ног из вр ши те ља ова ре ла ци ја из о ста је. У од но су на јав ног из вр ши те ља, 
суд ко ји од лу чу је о жал би се не мо же се сма тра ти ор га ном ви шег ран га чи-
ме се ре ла ти ви зи ра иде ја де во лу тив но сти. Над ле жни ви ши суд, од но сно 
При вред ни апе ла ци о ни суд од лу чу је по жал би про тив ре ше ња до не тог од 
стра не јав ног из вр ши те ља.65 Ни су сва ре ше ња ко ја се до но се у пр во сте пе ном 
по ступ ку на па дљи ва жал бом. У ЗИО се по ла зи од на чел не до пу ште но сти 
прав ног ле ка али уз по сто ја ње оп штег огра ни че ња по ко јем мо же би ти по-
себ но про пи са но да од ре ђе но ре ше ње ни је до пу ште но по би ја ти жал бом или 
да се ра ди о ре ше њу ко је се по би ја при го во ром.66 Број из у зе та ка је из у зет но 
ши рок та ко да је жал бу мо гу ће под не ти про тив ре ше ња о пред ло гу за из вр-
ше ње на осно ву из вр шне ис пра ве, про тив ре ше ња ко јим је од лу че но о при-
го во ру про тив ре ше ња из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве, про тив 
ре ше ња ко јим је пр во сте пе ни суд од ба цио жал бу из вр шног ду жни ка као 
не до пу ште ну, про тив ре ше ња о об у ста ви по ступ ка, про тив ре ше ња о пред-
ло гу за про ти ви звр ше ње. Жал бу је мо гу ће за сно ва ти на свим раз ло зи ма 
ко ји мо гу до ве сти до не за ко ни то сти не ке суд ске од лу ке. У на ве де ном сми слу 
то мо же би ти по вре да од ре да ба по ступ ка, по гре шна при ме на ма те ри јал ног 
пра ва или по гре шно или не пот пу но чи ње нич но ста ње. Ка да се ра ди о жал-
би из вр шног ду жни ка про тив ре ше ња ко јим се усва ја пред лог за из вр ше ње 
на осно ву из вр шне ис пра ве по себ но се из два ја ју раз ло зи на ко ји ма је мо гу ће 
за сно ва ти прав ни лек – „раз ло зи ма ко ји спре ча ва ју спро во ђе ње из вр ше ња“.67 

62 Чл. 25 ст. 3 ЗИО. 
63 Ово деј ство има ка да се жал бом из вр шног ду жни ка по би ја ре ше ње о из вр ше њу 

до не то на осно ву ве ро до стој не ис пра ве. Ни ово пра ви ло ни је без из у зет ка јер се не од но си 
на слу чај ка да се из вр ше ње зах те ва на осно ву ме ни це, чл. 86 ст, 3 ЗИО. 

64 Ра ди се о по би ја њу ре ше ња ко ја су у пр вом сте пе ну до не та од стра не основ них, од но сно 
при вред них су до ва, чл. 22 ст. 2, чл. 25 ст. 2 За ко на о уре ђе њу су до ва (ЗУС), Сл. гла сник РС“, бр. 
116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 – др. за кон, 78/2011 – др. за кон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 
40/2015 – др. за кон, 13/2016, 108/2016, 113/2017 и 65/2018 – од лу ка УС, о ко ји ма по жал би 
од лу чу ју ви ши су до ви, од но сно При вред ни апе ла ци о ни суд, чл. 23 ст. 2 т. 3, чл. 26 ст. 1 ЗУС. 

65 Чл. 82 ст. 2 ЗИО.
66 Чл. 24 ст. 2 ЗИО. 
67 Пре ма од ред би чл. 74 ЗИО, из вр шни ду жник у жал би мо же ис ти ца ти раз ло ге ко ји 

спре ча ва ју спро во ђе ње из вр ше ња: 1) ако ис пра ва на осно ву ко је је до не то ре ше ње о из вр ше њу 
не ма свој ство из вр шне ис пра ве; 2) ако је из вр шна ис пра ва на осно ву ко је је до не то ре ше ње 
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У на шој те о ри ји ова гру па ци ја раз ло га се озна ча ва као „по себ ни раз ло зи за 
по би ја ње ре ше ња“ уз по сто ја ње „оп штих“ ко јим се на ве де на од лу ка мо же 
по би ја ти због гре ша ка у по сту па њу и од лу чи ва њу – по гре шне при ме не ма-
те ри јал ног пра ва, по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња 
као и бит них по вре да од ре да ба по ступ ка.68 За раз ли ку од оп штих раз ло га 
по би ја ња ре ше ња о из вр ше њу али и свих оста лих ре ше ња ко ји се од но се на 
не за ко ни тост по би ја не од лу ке, по себ ни раз ло зи нај че шће не ма ју на ве де ни 
зна чај.69 Ова гру па ци ја раз ло га мо же би ти по вод да се о њи хо вом по сто ја њу 
не од лу чу је у из вр шном не го у пар нич ном по ступ ку ка да из ме ђу стра на ка 
по сто ји спор о чи ње ни ца ма ко је се од но се на са мо по тра жи ва ње.70 Већ по 
де фи ни ци ји, на ове, опо зи ци о не раз ло ге, мо же се по зва ти са мо из вр шни 
ду жник. То је и стран ка ко ја је овла шће на на по кре та ње пар нич ног по ступ-
ка у ци љу утвр ђи ва ња не до пу ште но сти из вр ше ња.71 Евен ту ал но по кре та ње 
пар нич ног по ступ ка не до во ди у пи та ње оства ри ва ње на че ла фор мал ног 
ле га ли те та ни ти до во ди у пи та ње ма те ри јал ну прав но сна жност из вр шне 
ис пра ве на осно ву ко је је од ре ђе но из вр ше ње јер се ра ди о чи ње ни ца ма ко је 
су на ста ле по на сту па њу ње не прав но сна жно сти. Раз ли ку је се и сам зах тев. 
Ко да се ра ди о ре ше њу о из вр ше њу на осно ву не а у то ри та тив них из вр шних 
ис пра ва као по вод за пар нич ни по сту пак у об зир до ла зе сви раз ло зи ко ји ути-
чу на по сто ја ње и оства ри вост по тра жи ва ња без об зи ра на вре ме на сту па ња 
чи ње ни ца на ко је се по зи ва у зах те ву за утвр ђе ње не до пу ште но сти из вр ше ња.72 
Ни дво стра ност прав ног ле ка ни је га ран то ва на. Пра ви ло је да се (пр во сте-
пе ном) су ду пре пу шта од лу чи ва ње да ли ће жал бу до ста ви ти на од го вор.73 

о из вр ше њу по ни ште на, уки ну та, пре и на че на, ста вље на ван сна ге или ни је из вр шна; 3) ако 
су суд ско или управ но по рав на ње или јав но бе ле жнич ки за пи сник о по рав на њу на осно ву 
ко јих је до не то ре ше ње о из вр ше њу по ни ште ни или на дру ги на чин ста вље ни ван сна ге; 4) 
ако ни је про те као рок за ис пу ње ње оба ве зе из вр шног ду жни ка; 5) ако оба ве за из вр шног 
ду жни ка за ви си од прет ход ног или исто вре ме ног ис пу ње ња оба ве зе из вр шног по ве ри о ца 
или од на сту па ња усло ва, а из вр шни по ве ри лац ни је ис пу нио сво ју оба ве зу или ни је обез-
бе дио ње но ис пу ње ње или услов ни је на сту пио;6) ако је по тра жи ва ње пре ста ло на осно ву 
чи ње ни це ко ја је на ста ла у вре ме ка да из вр шни ду жник ви ше ни је мо гао да је ис так не у 
по ступ ку из ко га по ти че из вр шна ис пра ва или по сле за кљу че ња суд ског или управ ног по-
рав на ња или јав но бе ле жнич ког за пи сни ка о по рав на њу; 7) ако по тра жи ва ње ни је пре шло 
на из вр шног по ве ри о ца или ако оба ве за ни је пре шла на из вр шног ду жни ка; 8) ако је про те-
као рок у ко ме мо же да се зах те ва из вр ше ње; 9) ако је из вр ше ње од ре ђе но на ства ри ма и пра-
ви ма ко ји су из у зе ти од из вр ше ња или на ко ји ма је из вр ше ње огра ни че но; 10) ако је по тра-
жи ва ње ко је је до су ђе но у из вр шној ис пра ви за ста ре ло; 11) ако је у ре ше њу о из вр ше њу 
од ре ђен ме сно не на дле жан јав ни из вр ши тељ. 

68 Г, Стан ко вић, В. Бо ра ни ја ше вић, 123, 124. 
69 Ви ди текст у на по ме ни 41. 
70 Чл. 81 ЗИО. 
71 Чл. 81 ст. 1 ЗИО. 
72 М. Кне же вић, у Р. Ке ча, М. Кне же вић, 579. 
73 Чл. 83 ст, 2 ЗИО
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Из у зе так је жал ба ду жни ка про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву из вр шне 
ис пра ве.74 Жал ба је оро че ни прав ни лек. Рок за под но ше ње жал бе из но си 
осам да на ра чу на ју ћи од да на до ста вља ња по би ја ног ре ше ња.75 Нај зад у не-
ким слу ча је ви ма жал ба пре ста вља усло вље ни прав ни лек. Мо же се из ја ви ти 
са мо ако се ра ди о ре ше њу ко је је прет ход но по би ја но при го во ром. Про пу-
шта њем из ја вљи ва њем при го во ра ре ше ње по ста је прав но сна жно и сход но 
ре че ном не на па дљи во жал бом. За раз ли ку од пар нич ног по ступ ка у ко јем 
дру го сте пе ни су до ви по ред ре ви зиј ских има ју и ка са тор на овла шће ња ва-
же ће из вр шно за ко но дав ство из ри чи то огра ни ча ва мо гућ ност уки да ња од-
лу ке по би ја не жал бом – суд је са мо мо же по твр ди ти или пре и на чи ти.76 

Као што је ре че но, ЗИО по ла зи од на чел не до пу ште но сти жал бе али уз 
про пи си ва ње оп штег огра ни че ња по ко јем је мо гу ће по себ но од ре ди ти да је 
овај прав ни лек не до пу штен ка да се ра ди о по би ја њу кон крет них ре ше ња 
или су у пи та њу ре ше ња ко ја се по би ја ју при го во ром.77 Круг из у зе та ка је 
ко јим се огра ни ча ва до пу ште ност жал бе је бро јан што од при го во ра чи ни 
основ ни прав ни лек у из вр шном по ступ ку – ма да, за раз ли ку од жал бе, ње-
го ва до пу ште ност мо ра би ти по себ но про пи са на.78 79 По пра ви лу, до пу ште-
ност јед ног ис кљу чу је дру ги прав ни лек.80 До но ше ње од лу ке по при го во ру 

74 Чл. 77 ст. 1 ЗИО. 
75 Чл. 25. ст. 1 ЗИО. 
76 Чл. 26 ЗИО. Ре ше ње ко јим се по во дом жал бе (и при го во ра) за бра њу је уки да ње ре-

ше ња и вра ћа ње пред ме та на по нов но од лу чи ва ње уве де но је у ци љу ефи ка сни јег оства ри-
ва ња прав не за шти те. Ме ђу тим, у те о ри ји се са раз ло гом ука зу је да се ра ди о при сту пу 
ко ји ни је мо гу ће у пот пу но сти оства ри ти због раз ло га на ко јим је за сно ван прав ни лек ко јим 
се од би ја или од ба цу је пред лог за из вр ше ње. Ви ше: Н. Бо ди ро га, Но ви из вр шни по сту пак, 
324, 325. Спо ме ну та за бра на је за пра во пре у зе та из ЗПП у ко јем је из ра же на у не што мек шем 
об ли ку са ци љем да осу је ти ра ши ре ну прак су ви ше крат ног уки да ња пре су де у истом пред-
ме ту. Ре ше ње је уве де но ЗПП 04 али је за др жа но и у ва же ћем пар нич ном за ко но дав ству, чл 
383 ст. 4 ЗПП. Да кле, ако је у истом пред ме ту пре су да већ јед ном би ла уки ну та а жал ба се 
за сни ва на по гре шно или не пот пу но утвр ђе ном чи ње нич ном ста њу и или бит ним по вре да-
ма пар нич ног по ступ ка дру го сте пе ни суд мо ра одр жа ти рас пра ву и од лу чи ти у ме ри ту му. 
Уки да ње се ис кљу чу је. И ово ре ше ње, као и оно у из вр шном по ступ ку, ни је мо гу ће оства-
ри ти у ап со лут ном зна че њу а да то оста не без зна чај них про це сних по сле ди ца. Ви ше: Р. 
Ке ча, „О дру го сте пе ној рас пра ви у пар нич ном по ступ ку“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул-
те та у Но вом Са ду, бр. 2/2006, стр. 201–215. 

77 Чл. 24 ст. 2. ЗИО. 
78 Чл. 24 ст 3 ЗИО, 
79 Ре ше ња ко ја је до пу ште но по би ја ње овим прав ним ле ком су број на. Ви ди: чл. 13 ст. 4, 

28 ст. 3, 34 ст. 5, 35 ст. 5, 61 ст. 4, 68 ст. 4, 69 ст. 4, 72 ст. 4, 85 ст. 2, 89, 97, 102, 108 ст. 1, 110 
ст. 1,124 ст. 2, 127 ст. 5, 130 ст. 4, 131 ст. 6, 132 ст. 6, 291 ст. 3, 340 ст. 5, 341 ст. 4, 342 ст. 2, 
366 ст. 2, 396 ст. 1, 398 ЗИО. 

80 Из у зе так се од но си на до пу ште ност жал бе про тив ре ше ња до не тог по при го во ру 
из вр шног ду жни ка про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве, чл. 24 ст. 
4 ЗИО. У свим оста лим слу ча је ви ма жал ба је не до пу ште на. И су прот но, ре ше ња ко ја је мо-
гу ће по би ја ти жал бом ни је до пу ште но по би ја ти при го во ром. 
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ис цр пљу је да љу мо гућ ност ње ног по би ја ња та ко да по сту пак по прав ном 
ле ку, по пра ви лу, окон ча ва на ни воу пр во сте пе не (суд ске) ин стан це. У истим 
окви ри ма али пре све га у ци љу кон тро ле од лу ка ко је се до но се од стра не јав-
ног из вр ши те ља мо же до ћи до сво је вр сног „ду пли ра ња“ прав ног ле ка ка да се 
ра ди о при го во ру тре ћег ли ца. Тре ће ли це ко је твр ди да на пред ме ту из вр-
ше ња има не ко пра во ко је спре ча ва из вр ше ње мо же при го во ром тра жи ти од 
јав ног из вр ши те ља да се из вр ше ње на том пред ме ту про гла си не до зво ље ним.81 
Про тив ре ше ња о од ба ци ва њу или од би ја њу овог при го во ра мо же по нов но 
из ја ви ти при го вор о ко јем од лу чу је суд.82 При го вор пре ста вља ре мон стра-
ти ван прав ни лек али уз по сто ја ње слич не ре зер ве као оне ко ја се од но си на 
де во лу тив ност жал бе ко јом се по би ја ре ше ње јав ног из вр ши те ља. У пу ном 
зна че њу ре мон стра тив ност би под ра зу ме ва ла да по прав ном ле ку по сту па 
онај исти суд ко ји је до нео по би ја ну од лу ку као што је при го вор про тив 
плат ног на ло га или пред лог за по на вља ње по ступ ка у пар нич ном по ступ ку. 
Ме ђу тим, о прав ном ле ку, при го во ру, про тив ре ше ња ко ја је до нео јав ни 
из вр ши тељ не од лу чу је из вр ши тељ ко ји је до нео по би ја но ре ше ње – од лу-
чу је (пр во сте пе ни) суд. Као што је ре че но, при го вор мо же би ти од усло вља-
ва ју ћег зна ча ја за до пу ште ност жал бе про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву 
ве ро до стој не ис пра ве. Ка да се ра ди о при го во ру про тив ре ше ња о из вр ше њу 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве прав ни лек се сег мен ти ра пре ма пред ме ту 
по би ја ња.83 Као пр во при го вор се мо же под не ти про тив де ла ре ше ња ко јим 
се из вр шни ду жник оба ве зу је да на ми ри нов ча но по тра жи ва ње.84 При го вор 
мо же би ти огра ни чен на по би ја ње де ла ре ше ња ко јим су од ре ђе ни сред ство 
и пред мет из вр ше ња.85 Нај зад, из вр шни ду жник га мо же по би ја ти у це ли ни.86 
Од ду жни ка се зах те ва да ја сно од ре ди гра ни це по би ја ња ре ше ња. У су прот-
ном, по сто ји ре а лан ри зик на сту па ња штет них по сле ди ца по ову стран ку у 
по ступ ку. Ако из ја ви при го вор без од ре ђи ва ња гра ни ца по би ја ња по сто ји 
фик ци ја да ре ше ње по би ја са мо у де лу ко ји се од но си на од ре ђи ва ње сред-
ства и пред ме та из вр ше ња.87 Да кле, да би се ре ше ње ис пи ти ва ло у це ли ни 

81 Чл. 108 ст. 1 ЗИО. 
82 Чл. 110 ст. 1 ЗИО. 
83 Исто ва жи и ка да се ра ди о при го во ру из вр шног ду жни ка про тив ре ше ња до не тог 

у по ступ ку на ми ре ња нов ча них по тра жи ва ња на ста лих из ко му нал них и срод них де лат но-
сти. Чи ни се са свим не по треб но по на вља ње од ре да ба ко је се од но се на при го вор про тив 
ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве. У на ве де ном сми слу при го вор се мо же 
огра ни чи ти на по би ја ње де ла ре ше ња ко јим се ду жник оба ве зу је да на ми ри нов ча но по тра-
жи ва ње, чл. 401–405 ЗИО, де ла ре ше ња ко јим су од ре ђе ни сред ство и пред мет из вр ше ња, 
чл. 406–408 ЗИО, као и на по би ја ње ре ше ња о из вр ше њу у це ли ни, чл. 409–413 ЗИО.

84 Чл. 89–93 ЗИО. 
85 Чл. 97–99 ЗИО. 
86 Чл. 102–105 ЗИО. 
87 Чл. 88 ст. 3 ЗИО. 
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по треб но је да из вр шни ду жник то из ри чи то зах те ва. У су прот ном од лу ка 
ко јом се оба ве зу је да на ми ри нов ча но по тра жи ва ње, ко ја за пра во има зна чај 
ре ше ња о из вр ше њу али исто вре ме но и зна чај из вр шне ис пра ве, по ста је 
прав но сна жна јер се сма тра да ни је ни по би ја на. Не ме ња на ства ри што 
овим по во дом из вр шни ду жник мо же по кре ну ти пар нич ни по сту пак у ци љу 
утвр ђи ва ња не до пу ште но сти из вр ше ња. Евен ту ал но по кре та ње пар ни це не 
осу је ћу је из вр ше ње. Оно што ду жник мо же оства ри ти је сте (са мо) про ме на 
сред ства и пред ме та из вр ше ња.88 Ка да се ра ди о по би ја њу за кљу ча ка, од лу-
ка ко је се од но се на пред у зи ма ње из вр шних рад њи или упра вља ње по ступ-
ком, ЗИО за бра њу је њи хо во по би ја ње. Не до пу шта се ни при го вор ни жал ба.89 
Као што је у нај гру бљим цр та ма при ка за но, из пер спек ти ве нор ма тив них 
ре ше ња ЗИО, си стем прав них ле ко ва је огра ни чен на жал бу и при го вор при 
че му је ор га ни за ци ја ових прав них ле ко ва из у зет но ком плек сна. Ако се ти 
прав ни ле ко ви по сма тра ју кроз при зму оства ри ва ња по је ди нач них ин те ре са 
стра на ка еви дент но је да знат но ви ше по др жа ва ју ин те ре се по ве ри о ца у од-
но су на из вр шног ду жни ка. 

Као у свим прет ход ним ре дак ци ја ма из вр шног за ко но дав ства, из ри чи то 
се про пи су је не до пу ште ност ре ви зи је и пред ло га за по на вља ње по ступ ка.90 
Као што је на ве де но, од до но ше ња ва же ћег ЗПП про ме ње на кон цеп ци ја 
прав ног ле ка јав ног ту жи о ца осу је ћу је мо гућ ност да се ње го вим прав ним 
ле ком оства ри по би ја ње од лу ка до не тих у из вр шном по ступ ку.91 Еви дент но 
је да при по сто је ћим нор ма тив ним ре ше њи ма, пре ма њи хо вом до слов ном 
зна че њу, прав ни ле ко ви ко ји ма је мо гу ће по би ја ти од лу ке у из вр шном по ступ-
ку до се жу са мо до дру го сте пе не ин стан це. Ка да се ра ди о ре ше њи ма ко ја су 

88 По ре ђе ње ва же ћег са из вор ним ре ше њем ЗИП 78 по ка зу је да се ра ди о бит но раз ли-
чи тим нор ма тив ним при сту пи ма. Пре ма из вор ној ре дак ци ји би ло је до вољ но да је из вр шни 
ду жник под нео при го вор и да то за по сле ди цу има ста вља ње ван сна ге ре ше ња о из вр ше њу 
на осно ву ве ро до стој не ис пра ве уз уки да ње свих спро ве де них рад њи. Ду жник ни је мо рао 
ни обра зло жи ти свој прав ни лек, чл. 55 ЗИП 78. Ако се узме у об зир да у из вр шном по ступ-
ку стран ка не мо ра би ти за сту па на ква ли фи ко ва ним пу но моћ ни ком ни ти мо ра има ти по-
треб но струч но зна ње еви дент но је да ва же ће ре ше ње фа во ри зу је по ве ри о ца ко ји ни је у 
прет ход но во ђе ном ког ни ци о ном по ступ ку до ка зао по сто ја ње свог по тра жи ва ња. У од ред-
ба ма о са др жа ју ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве не по сто ји од ред ба о 
по у ча ва њу стра на ка о пра ву на прав ни лек, од но сно при го вор, чл. 67 ЗИО. Чак и ако би се, 
при ме ном од ред бе чл. 66 ст. 1 ЗИО о са др жа ју ре ше ња о из вр ше њу или на осно ву сход не 
при ме не ЗПП о ду жно сти су да о по у ча ва њу пар нич них стра на ка о пра ву на прав ни лек, 
да ва ло од го ва ра ју ће упут ство у ње му се стран ка, из вр шни ду жник, не по у ча ва о то ме да је 
по треб но од ре ди ти гра ни це по би ја ња ре ше ња о из вр ше њу на осно ву ве ро до стој не ис пра ве. 
Као што је при ка за но на ве де на ре ше ња у бит ном по гор ша ва ју про це сну по зи ци ју из вр шног 
ду жни ка. 

89 Чл. 24 ст. 5 ЗИО. 
90 Чл. 27 ст. 3 ЗИО. 
91 О раз ло зи ма, ви ше у на по ме ни 84. 
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до не та од стра не су до ва оп ште над ле жно сти по сту пак се мо же пре не ти са мо 
до ни воа ви ших су до ва као су до ва огра ни че не ин стан ци о не над ле жно сти.92

V

Као што је при ка за но из вр шни по сту пак пре ма ва же ћим ре ше њи ма 
пре ста вља гра ђан ски суд ски по сту пак у ко јем је на нор ма тив ном пла ну 
огра ни чен при ступ нај ви шој суд ској ин стан ци –Вр хов ном ка са ци о ном су ду. 
Ни јед ним (рас по ло жи вим) прав ним ле ком ни је мо гу ће ис хо ди ти од лу чи ва ње 
те, нај ви ше ин стан це у кон крет ном из вр шном пред ме ту. Ра ди се о усло ву 
без чи јег ис пу ње ња не мо же би ти го во ра о по сто ја њу по треб них га ран ци ја 
за ус по ста вља ње је дин стве не суд ске прак се.93 У осно ви на ве де но ре ше ње 
пре ста вља из раз оп штег при сту па пре ма ме то ду оства ри ва ња овог ци ља у 
на шем пра ву. Из у зи ма ју ћи из вр шни, сте чај ни и по сту пак обез бе ђе ња, у го то-
во свим по ступ ци ма ко ји спа да ју у гра ђан ски суд ски по сту пак ипак по сто ји 
мо гућ ност да се прав ним ле ком ис хо ди од лу чи ва ње Вр хов ног ка са ци о ног 
су да и та ко ство ре усло ви да се ак том су ђе ња обез бе ди је дин стве на при ме на 
пра ва. 94 Ви ше је раз ло га због че га је спо ме ну то огра ни че ње ус по ста вље но 
у окви ри ма из вр шног по ступ ка. 

Пр ви се ти че ме то да ујед на ча ва ња суд ске прак се у це ли ни. Упо ре до су 
ус по ста вље на два по себ на ме то да. Пр ви пре ста вља ујед на ча ва ње суд ске 
прак се од лу чи ва њем нај ви ше суд ске ин стан це у кон крет ном пред ме ту до 
ко јег до ла зи из ја вљи ва њем ван ред них прав них ле ко ва де во лу тив них свој ста-
ва – ре ви зи је и зах те ва за пре и спи ти ва ње прав но сна жне пре су де, ра ни је 
зах те ва за за шти ту за ко ни то сти. Дру ги се ис по ља ва као де лат ност нај ви ше 
суд ске ин стан це али из ван су ђе ња – за у зи ма њем прав них ста во ва или оства ри-
ва њем на ве де ног ци ља да ва њем од го во ра на пи та ња по ста вље на од стра не 
су до ва ни жег ран га или за у зи ма њем ста во ва о од ре ђе ним прав ним пи та њи ма 
на осно ву ре зул та та су диј ских са ве то ва ња.95 Овај на чин ујед на ча ва ња суд ске 

92 Чл. 23 За ко на о уре ђе њу су до ва, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 116/2008, 104/2009, 
101/2010, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – од лу ка УС. 

93 О це ли ни раз ло га за ан ти ци пи ра ње на ве де ног стра ва: М. Кне же вић, Ујед на ча ва ње 
суд ске прак се у Ре пу бли ци Ср би ји – ста ње ства ри и пред ло зи за ре фор му, Увод ни ре фе рат на 
Окру глом сто лу истог на зи ва одр жа ном 2. 02. 2018. го ди не у Бе о гра ду, Bri tish Co un cil, pas sim. 

94 Вред но сно огра ни че ње од ко јег за ви си до пу ште ност ре ви зи је у оп штем пар нич ном 
по ступ ку не прет по ста вља пот пу ну ње ну пот пу ну за бра ну јер и у тим пред ме ти ма Вр хов ни 
ка са ци о ни суд, у сми слу од ред бе чл. 404 ЗПП, мо же до пу сти ти овај прав ни лек ако је то по треб-
но ра ди раз ма тра ња прав них пи та ња од оп штег ин те ре са, прав на пи та ња у ин те ре су рав но прав-
но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња суд ске прак се или ако је то по треб но због но вог ту ма че ња 
пра ва. Ра ди се о ре ше њу ко је је у осно ви пре у зе то из ра ни је ва же ћег про пи са, чл. 395 ЗПП 04. 

95 Ви ше о овим фор ма ма ујед на ча ва ња суд ске прак се из ван су ђе ња: М. Кне же вић, 
Ујед на ча ва ње суд ске прак се у Ре пу бли ци Ср би ји – ста ње ства ри и пред ло зи за ре фор му, 6–11. 
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прак се под ра зу ме ва да се о од ре ђе ном прав ном пи та њу од лу чу је из ван кон-
крет ног по ступ ка и хи по те тич ки. По ти че из вре ме на ка да је над ле жност 
из ван су ђе ња од стра не нај ви ших суд ских ин стан ци има ла од го ва ра ју ћу 
устав но прав ну под ло гу из ра же ну у си сте му је дин ства вла сти при ме ре ног 
др жа ва ма со ци ја ли стич ког ти па. На пу шта ње овог мо де ла и уво ђе ње си сте-
ма по де ле вла сти ни је до би ло од го ва ра ју ће из ра зе на про це сном пла ну.96 И 
да ље се за др жа ла иде ја о ујед на ча ва њу суд ске прак се на два по себ на ко ло-
се ка – као акт су ђе ња нај ви ше суд ске ин стан це у кон крет ним пред ме ти ма 
али и на осно ву ста во ва те ин стан це ко ји су за у зи ма ни из ван су ђе ња. По сто-
ја ње овог дру гог ко ло се ка ре ла ти ви зи ра ло је де фи цит прав них ле ко ва ко јим 
се омо гу ћа ва при ступ вр хов ној суд ској ин стан ци у не ким суд ским по ступ ци-
ма укљу чу ју ћи и из вр шни. Сма тра ло се да је на ве де но огра ни че ње мо гу ће 
на до ме сти ти спо ме ну тим фор ма ма за у зи ма ња на чел них прав них ста во ва 
или ми шље ња да тих из ван кон крет ног по ступ ка. 

Ме ђу тим, као што је при ка за но, основ на ди ле ма ре дак то ра из вр шног 
за ко но дав ства до не тог по сле Дру гог свет ског ра та из ра жа ва ла се на јед ном 
дру гом пла ну – да ли је и у овом по ступ ку по треб но обез бе ди ти прав ни лек 
ко ји омо гу ћа ва кон тро лу по би ја не од лу ке из свих оних раз ло га ко ји до во де 
у пи та ње ње ну за ко ни тост и од стра не су да ви шег ран га од оног ко ји је од-
лу чи вао о зах те ву за из вр ше ње или је то по треб но пре пу сти ти истом су ду 
ко ји је до нео по би ја ну од лу ку. У из вр шном по ступ ку то је зна чи ло из бор 
из ме ђу жал бе или при го во ра.97 Окол ност да је на устав ном пла ну га ран то-
ва но пра во на жал бу или дру го прав но сред ство је по слу жи ла као под ло га 
да се у не ким ре дак ци ја ма из вр шне ре гу ла ти ве прав ни ле ко ви огра ни че 
са мо на при го вор у зна че њу уста вом га ран то ва ног прав ног сред ства. Раз ло-
га за ко је се сма тра ло да оправ да ва ју на ве де но огра ни че ње је ви ше. У пр вом 
ре ду то је би ла иде ја оства ри ва ња ефи ка сно сти из вр шног по ступ ка али и 
окол ност да у не ким слу ча је ви ма по сто ји мо гућ ност оства ри ва ња прав не 
за шти те у пар нич ном по ступ ку по ди за њем из вр шних ту жби. Ме ђу тим, ни 
жал ба ни при го вор ни су пре ста вља ли прав не ле ко ве ко ји су мо гли омо гу-
ћи ти оства ри ва ње је дин стве не суд ске прак се. 

96 Пр во је чл. 9 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је из 1990. го ди не, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 
1/1990 про кла мо ван си стем по де ле вла сти ко ји је по сле при хва ћен и у чл. 12 Уста ва СРЈ од 
1992. го ди не, Слу жбе ни лист СРЈ, бр. 1/1992. У ва же ћем Уста ву Ре пу бли ке на че ло по де ле 
вла сти од ре ђу је чл. 9 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, бр. 98/2006. 

97 Ра ди се о про бле му ко ји је у од ре ђе ној ме ри по сле ди ца устав них фор му ла ци ја ко је 
се у го то во не из ме ње ном са др жа ју по на вља ју од Уста ва СФРЈ од 1974 . го ди не. Од ред бом 
чл. 180 ст. 2 Уста ва СФРЈ уста но вље но је пра во на жал бу или дру го прав но сред ство про тив 
суд ских од лу ка, од лу ка, од лу ка др жав них или дру гих ор га на или ор га ни за ци ја. Сви ка сни-
ји устав ни тек сто ви сле де на ве де ни при ступ – чл. 26 ст. 2 Уста ва СРЈ од 1992. го ди не, чл. 22 
ст. 2 Уста ва РС 1990. го ди не, чл. 36 ст. 2 Уста ва РС од 2006. го ди не. 
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Еви дент но да је пи та ње ујед на ча ва ња суд ске прак се пу тем прав них 
ле ко ва у из вр шном по ступ ку би ло од мар ги нал ног зна ча ја. Све до до но ше ња 
ва же ћег ЗПП и про ме не обе леж ја прав ног ле ка јав ног ту жи о ца ипак је по-
сто ја ла мо гућ ност да се зах те вом за за шти ту за ко ни то сти по стиг не од лу чи-
ва ње нај ви ше суд ске ин стан це у кон крет ном из вр шном пред ме ту. Ме ђу тим, 
и док је та мо гућ ност по сто ја ла, овај прав ни лек ни је мо гао по слу жи ти као 
по го дан ин стру мент оства ри ва ња је дин стве не при ме не пра ва јер је пре све-
га слу жио за шти ти јав ног ин те ре са чи ме је бит но огра ни че на ње го ва упо-
тре ба у из вр шном по ступ ку – у ме ри ко ја је до во ди ла у пи та ње оства ри ва ње 
на ве де ног ци ља.98 До но ше њем ва же ћег ЗПП и про ме ном пред ме та по би ја ња, 
прав ни лек јав ног ту жи о ца је пре стао би ти при ме њив у из вр шном по ступ ку јер 
је огра ни чен на по би ја ње са мо оних од лу ка ко је се до но се у фор ми пре су де. 

По сто ја ње ре зер вног ме ха ни зма ујед на ча ва ња суд ске прак се ван су ђе ња 
био је, све до до но ше ња ва же ћег ЗИО, основ ни раз лог због ко јег се по сто ја-
ње прав них ле ко ва у из вр шном по ступ ку ни је ни ве зи ва ло за оства ри ва ње 
на ве де ног ци ља. При ли ком до но ше ња ЗИО као од лу чу ју ћи ар гу мент за вра-
ћа ње жал бе у по сту пак на ве де на је иде ја ујед на ча ва ња суд ске прак се ко ја 
би у су прот ном оста ла на ни воу основ них и при вред них су до ва као пр во-
сте пе них су до ва.99 Ме ђу тим, раз ло зи са др жа ни у Обра зло же њу Пред ло га 

98 Не ме ња на ства ри то што је по ЗПП 04, по ред јав ног ту жи о ца, прав ни лек суп си ди-
јар но мо гла из ја ви ти и стран ка – ако јав ни ту жи лац не при хва ти ње ну ини ци ја ти ву (пред лог) 
за под но ше ње зах те ва, чл. 418 ЗПП 04. Прав ни лек ни је мо га по слу жи ти као по год но сред-
ство за оства ри ва ње је дин стве не при ме не пра ва због огра ни че ња раз ло га из ко јих се мо гао 
под не ти, чл. 417 ЗПП 04 – са мо ако је суд по би ја ну од лу ку за сно вао на не до пу ште ном рас-
по ла га њу стра на ка, чл. 361 ст. 2 т. 5 ЗПП 04. На по вре ду би се по зи ва ла стран ка ко ја је 
пред у зе ла не до пу ште но рас по ла га ње на ко јем је за сно ва на по би ја на од лу ка. Про тив на стра-
на то ни је мо гла чи ни ти због не до стат ка прав ног ин те ре са. 

99 У Обра зло же њу Пред ло га ЗИО на ви ше ме ста го во ри се о оства ри ва њу на ве де ног 
ци ља по нов ним вра ћа њем жал бе у у из вр шни по сту пак. Та ко: „Кон тро ла нај ва жни јих суд-
ских ака та до не тих у из вр шном по ступ ку (пре све га ре ше ња о из вр ше њу и ре ше ња о об у-
ста ви по ступ ка) и по ступ ку обез бе ђе ња свр ша ва се на ни воу основ них и при вред них су до-
ва. Ни у есен ци јал ним пи та њи ма ни је мо гу ће ујед на чи ти прак су на ни воу ви ших су до ва, 
од но сно При вред ног апе ла ци о ног су да“. На дру гом ме сту се да је не што ши ра ар гу мен та-
ци ја: „Жал ба је из раз те жње да се ујед на чи прак са основ них су до ва и при вред них су до ва и 
до зво ље на је са мо про тив ре ше ња ко ја су за стран ке и су до ве нај бит ни ја. Има дво стру ки 
прав но-по ли тич ки циљ: да омо гу ћи стран ка ма у по ступ ку (из вр шном по ве ри о цу и из вр шном 
ду жни ку) да о њи хо вим пра ви ла и оба ве за ма, у нај ва жни јим пи та њи ма, од лу чу је суд ко ји 
је ком пе тент ни ји од пр во сте пе ног су да: ви ши суд (кад се жал бом по би ја ре ше ње основ ног 
су да) или При вред ни апе ла ци о ни суд (кад се жал бом по би ја ре ше ње при вред ног су да). Дру ги 
циљ је већ на ве ден: ујед на ча ва ње суд ске прак се у нај бит ни јим пи та њи ма. Исти на је да се, 
ба рем ре ше ње о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра ве, као од лу ка ко јом се усва ја пред лог 
из вр шног по ве ри о ца, за сни ва на из вр шној ис пра ви и на на че лу фор мал ног ле га ли те та пре-
ма ко ме се не мо же у из вр шном по ступ ку од сту пи ти од из вр шне ис пра ве. Нај че шће се на 
то ме за сни ва ју ста во ви пре ма ко ји ма про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра-
ве не тре ба до зво ли ти жал бу, већ при го вор, о ко ме од лу чу је суд ко ји је ре ше ње до нео; по ред 

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018



1490

Др Ран ко И. Ке ча, Др Мар ко С. Кне же вић, О си сте му прав них ле ко ва... (стр. 1471–1502)

ва же ћег ЗИО мо гу се раз у ме ти и не што дру га чи је. Као пр во, по сред но из-
ра жа ва ју став ре дак то ра пре ма де ло твор но сти ујед на ча ва ња прак се у из вр-
шном, али и дру гим по ступ ци ма на осно ву прав них ста во ва нај ви ше суд ске 
ин стан це за у зе тих из ван су ђе ња. Тај се ме тод до во ди у пи та ње. У су прот ном 
би ло не по треб но го во ри ти о ујед на ча ва њу суд ске прак се уво ђе њем жал бе у 
из вр шни по сту пак. Ако су ста во ви за у зе ти из ван су ђе ња де ло тво ран ме тод 
ујед на ча ва ња суд ске прак се све јед но је да ли овај прав ни лек по сто ји или се 
мо гућ ност по би ја ња од лу ка огра ни ча ва на при го вор. Дру го је пи та ње што 
но во у спо ста вље ни си стем прав них ле ко ва ни је у ста њу да обез бе ди је дин-
стве ну при ме ну пра ва у из вр шном по ступ ку јер се истим до се же са мо ни воа 

то га, о из вр шној ис пра ви је већ од лу чи ва но нај че шће у ког ни ци о ном (пар нич ном), у ње му 
су до вољ но ко ри шће ни прав ни ле ко ви, укљу чу ју ћи и жал бу, она је прав но сна жна и из вр шна, 
што ис кљу чу је по тре бу да се у из вр шном по ступ ку по но во до зво ља ва жал ба. Пре не бре га ва 
се, при то ме, да пред мет жал бе на ре ше ње о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра ве ни је из-
вр шна ис пра ва, да се жал бом не по би ја за ко ни тост и пра вил ност из вр шне ис пра ве (у том 
слу ча ју жал ба у из вр шном по ступ ку суп стан ци јал но би пред ста вља ла ван ред ни прав ни лек 
у по ступ ку из ко га по ти че из вр шна ис пра ва), већ да се жал бом по би ја деј стве ност из вр шне 
ис пра ве. Дру гим ре чи ма, жал бом у из вр шном по ступ ку по би ја се по доб ност да се на из вр-
шној ис пра ви за сну је при нуд но из вр ше ње, не и са ма из вр шна ис пра ва. Нај ти пич ни ји при мер 
је ис пу ње ње по тра жи ва ња из вр шног по ве ри о ца по сле на стан ка из вр шне ис пра ве. Он да 
из вр шна ис пра ва оп ста је, за ко ни та и пра вил на, али ви ше не по сто је раз ло зи за при нуд но 
из вр ше ње по тра жи ва ња на ко је из вр шна ис пра ва гла си. Прав ним ле ком се ре ше ње о из вр ше-
њу на осно ву из вр шне ис пра ве, по ред већ зна них раз ло га про пи сних За ко ном о пар нич ном 
по ступ ку (при ме на ма те ри јал ног пра ва, не пот пу но и по гре шно утвр ђе но чи ње нич но ста ње, 
по вре де по ступ ка – члан 74), по би ја и из по себ них раз ло га ко ји ма де лу ју та ко да спре ча ва-
ју из вр ше ње (већ по ме ну ти пре ста нак оба ве зе из из вр шне ис пра ве ис пу ње њем, за ста ре лост 
по тра жи ва ња утвр ђе ног из вр шном ис пра вом, уки да ње или пре и на че ње прав но сна жне из-
вр шне ис пра ве, про ме на стра на ка по сле прав но сна жно сти из вр шне ис пра ве, итд.) – члан 74. 
Углав ном је реч о раз ло зи ма ко ји су на ста ли по сле из вр шне ис пра ве и чи ја ли ста ни је ма ла. 
Та број ност и мо гућ ност раз ли чи тог ре ша ва ња истих или слич них пи та ња ко ја се по ста-
вља ју у прак си, је сте је дан од раз ло га због ко јих се овим за ко ном пред ви ђа жал ба про тив 
ре ше ња о из вр ше њу, а не при го вор као у ва же ћем за ко ну. У при лог ин тер вен ци је ви шег, 
ин стан ци о ног су да про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра ве го во ри и не ста-
бил ност у ко јој се пра во су ђе Ре пу бли ке Ср би је на ла зи по сле не у спе шне ре фор ме суд ског 
си сте ма, али и због раз ли чи тих и ме ђу соб но не са гла сних за ко на и дру гих про пи са. У на шем 
из вр шном пра ву по сто је и из вр шне ис пра ве ко је не по ти чу од су до ва и дру гих из вр шних 
ор га на, њи хов на ста нак ни је по сле ди ца де лат но сти др жав них ор га на, а њи хов број је све 
ве ћи“. На тре ћем ме сту као раз лог уво ђе ња жал бе се на во ди: „Пре ма ва же ћем За ко ну о из-
вр ше њу и обез бе ђе њу стран ка не ма пра во на жал бу, а са мо ка да је за ко ном то из ри чи то про-
пи са но до зво љен је при го вор про тив пр во сте пе ног суд ског ре ше ња, о ко ме од лу чу је исти 
суд ко ји је до нео ре ше ње про тив ко га је при го вор из ја вљен. Та ко су пр ви и по след њи пре-
су ди те љи по ста ли основ ни и при вред ни су до ви. Прав но сна жност суд ских ака та (ре ше ња) 
у из вр шном по ступ ку и по ступ ку обез бе ђе ња за вр ша ва се на пр во сте пе ним су до ви ма. То, 
прак тич но зна чи да је, ре ци мо, ка да је реч о по сту па њу по пред ло гу за из вр ше ње или обез-
бе ђе ње (до но ше ње при вре ме не или прет ход не ме ре, итд.) те о риј ски мо гу ће да сва ки основ ни 
суд (од но сно при вред ни суд) ус по ста ви сво ју суд ску прак су, раз ли чи ту од оста лих. То ме на ро-
чи то по го ду је и то што за кон, по не кад и у основ ним пи та њи ма про це сног пра ва, ни је ја сан“. 
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дру го сте пе них ин стан ци – ви ших су до ва и При вред ног апе ла ци о ног су да. 
За бра на ре ви зи је и пред ло га за по на вља ње по ступ ка а та ко ђе и не мо гућ ност 
по би ја ња од лу ка зах те вом за пре и спи ти ва ње прав но сна жне пре су де осу је-
ћу је при ступ Вр хов ном ка са ци о ном су ду у кон крет ном из вр шном по ступ ку. 
Из о ста је основ ни пред у слов да се пу тем прав них ле ко ва га ран ту је и оства ри 
је дин стве на при ме на пра ва при нуд ног из вр ше ња – ка ко у ма те ри јал ном тако 
и у про це сном сми слу.100 Да кле, оно што пре о ста је у оства ри ва њу на ве де ног 
ци ља је су раз не фор ме по сту па ња из ван су ђе ња. Мо же се ре ћи да у на уч ној 
али и струч ној јав но сти иде ја о ујед на ча ва њу суд ске прак се пу тем за у зи ма-
ња прав них ста во ва из ван су ђе ња ни је би ла пред мет по себ ног ин те ре со ва ња 
па ни кри ти ке. Ни је се ни раз ма тра ла вред ност овог (на сле ђе ног) ме то да у 
све тлу устав них ре ше ња ус по ста вље них де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. 
Ме ђу тим, реч је о мо де лу ко ји са раз ло гом мо же би ти до ве ден у пи та ње. Пре 
све га на пла ну ње го ве устав но сти јер до во ди у пи та ње прин цип по де ле вла-
сти ко ји је из ри чи то га ран то ван Уста вом. Про ти ван је иде ји не за ви сно сти 
суд ства, не за ви сно сти су ди је у вр ше њу суд ске вла сти а исто та ко и по ло жа-
ју нај ви ше ин стан це у суд ском си сте му.101

У крај њем ре зул та ту ово су раз ло зи због ко јих се иде ја ујед на ча ва ња 
суд ске прак се за у зи ма њем ста во ва нај ви ше суд ске ин стан це из ван су ђе ња 
мо ра на пу сти ти као ана хрон ме тод по сту па ња. Чак и ако се спо ме ну ти де-
фек ти за не ма ре, ње го ва при ме на не га ран ту је оства ри ва ње на ве де ног ци ља. 
Упит на је де ло твор ност на ве де ног ме то да.102 Не по сто ји ме ха ни зам ко јим би 
се га ран то ва ло да ће су до ви ни жег ран га пред ко јим окон ча ва по сту пак по-
сту пи ти по ста ву Вр хов ног ка са ци о ног су да за у зе том из ван су ђе ња. Све док 
вр хов на суд ска ин стан ца не ма мо гућ ност да у кон крет ном пред ме ту на мет-
не по што ва ње сво је од лу ке, од но сно ста ва о од ре ђе ном прав ном пи та њу не 
мо же би ти го во ра о по сто ја њу ми ни му ма по треб них усло ва за ујед на ча ва ње 
суд ске прак се осим, што би би ло па ра док сал но, за у зи ма њем но вог ста ва 
ко ји исто та ко не мо ра би ти по што ван. Сви оста ли ме ха ни зми евен ту ал ног 
при ти ска на су де ће су ди је ка ко би се на мет ну ло ста но ви ште за у зе то из ван 
су ђе ња су у ди рект ној су прот но сти са иде јом не за ви сно сти су ди је (су ди ја) у 
вр ше њу суд ске вла сти. Мо жда нај бо љи при мер ко ли ко је тај си стем не де ло тво-
ран по ка зу је прак са Вр хов ног ка са ци о ног су да ко ја се од но си на по што ва ње 

100 Не ја сно је шта се до би ја на пла ну ујед на ча ва ња суд ске прак се ако уме сто 82 су да 
(66 основ них и 16 при вред них) о жал ба ма од лу чу је 26 су до ва (25 ви ших и При вред ни апе-
ла ци о ни суд). У крај њем ис хо ду то зна чи да је у овом ви ду прав не за шти те иста ре гу ла ти ва 
мо же ту ма чи ти на 26 на чи на што је по ви ше осно ва не спо ји во са иде јом је дин стве не при-
ме не пра ва. 

101 Ис црп ни је о раз ло зи ма ко ји дис кре ди ту ју на ве де ни ме тод : М. Кне же вић, Ујед на-
ча ва ње суд ске прак се у Ре пу бли ци Ср би ји – ста ње ства ри и пред ло зи за ре фор му, 23–38. 

102 Ви ше: М. Кне же вић, Ујед на ча ва ње суд ске прак се у Ре пу бли ци Ср би ји – ста ње 
ства ри и пред ло зи за ре фор му, 40–48. 
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прав них ста во ва ње го вих оде ље ња.103 Овом при ли ком, као па ра диг ма ти чан 
за пред мет ове рас пра ве али не и уса мљен при мер, из два ја мо прав ни став 
Гра ђан ског оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног су да о до пу ште но сти та ко зва не 
„по себ не ре ви зи је“. Пре ма овом ста ву, ко ји би пре ма дик ци ји спо ме ну те 
од ред бе чл. 43 ст. 3 За ко на о уре ђе њу су до ва, мо ра ла по што ва ти сва ве ћа у 
са ста ву Гра ђан ског оде ље ња, Вр хов ни ка са ци о ни суд мо же из у зет но до зво ли-
ти ре ви зи ју и он да ка да она ни је до пу ште на по по себ ном про пи су или ЗПП.104 
Ра ди се о ста ву ко јим би ре ви зи ја би ла до пу ште на и у из вр шном по ступ ку 
ако је по треб но да се раз мо тре прав на пи та ња од оп штег ин те ре са или прав на 
пи та ња у ин те ре су рав но прав но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња суд ске прак се, 
као и ако је по треб но но во ту ма че ње пра ва. Ме ђу тим, гра ђан ска ве ћа Вр хов-
ног ка са ци о ног су да пре ла зе пре ко овог ста ва сма тра ју ћи да у из вр шном по-
ступ ку ни је до пу ште но из ја вљи ва ње ре ви зи је.105 Исто се по сту па и ако се 
ра ди о дру гим по ступ ци ма за ко је је про пи са на не до пу ште ност ре ви зи је.106 

VI

Из ри чи то про пи са на за бра на ре ви зи је у из вр шном по ступ ку мо же се 
сма тра ти про бле ма тич ном и у све тлу хи је рар хи је ва же ња прав них ака та – 
од но са за кон ске пре ма устав ној ре гу ла ти ви. Уста вом се га ран ту је пра во на 
јед на ку за шти ту пра ва ко је се не огра ни ча ва про пи си ва њем не ких до дат них 
усло ва.107 Ап со лут ном за бра ном при сту па вр хов ној суд ској ин стан ци у не-
ким суд ским по ступ ци ма за пра во се од ње га од у ста је. Не по сто је про це сни 
ин стру мен ти ко јим би се га ран то ва ло и обез бе ди ло по што ва ња пра ва на 
јед на ку прав ну за шти ту а ре зер вни ме ха ни зми ар ти ку ли са ни у ра зним фор-
ма ма од лу чи ва ња из ван су ђе ња ни су, по ви ше осно ва, у ста њу да га оства ре. 
Ра ди се о де фек ту ко ји је по вод за ин тер вен ци ју Устав ног су да. У зна чај ном 
бро ју пред ме та устав на жал ба се за сни ва на по вре ди (устав ног) на че ла јед на-

103 За не ма ру ју ћи овим по во дом окол ност да се ра ди о ме то ду ујед на ча ва ња суд ске 
за у зи ма њем прав них ста во ва из ван су ђе ња ко ји је по ви ше осно ва у прет ход ном тек сту до ве-
ден у пи та ње, од ред ба чл. 43 ст. 3 За ко на о уре ђе њу су до ва, из ри чи то пр о пи су је да прав но 
схва та ње усво је но на сед ни ци оде ље ња оба ве зу је сва ве ћа у ње го вом са ста ву ко ја би га мо ра-
ла сле ди ти у сво јим од лу ка ма ко је до но се у кон крет ним пред ме ти ма по прав ним ле ко ви ма. 

104 Прав ни за кљу чак усво јен на сед ни ци Гра ђан ског оде ље ња Вр хов ног ка са ци о ног 
су да од 23. 06. 2014. го ди не, Бил тен ВКС, бр. 1/2015, 318. 

105 Ре ше ње 3. ве ћа ВКС ко јим не до пу шта по сту па ње по ре ви зи ји из ја вље ној про тив 
ре ше ња до не тог у из вр шном по ступ ку са обра зло же њем да ЗИО не до пу шта овај прав ни 
лек – Ре ше ње од 16. 03. 2017. г, Прев 67/17. 

106 Ви ше о прак си гра ђан ских ве ћа ВКС ко ји ма се по сту па про тив но прав ном ста ву 
Гра ђан ског оде ље ња ВКС и у дру гим по ступ ци ма: М. Кне же вић, Ујед на ча ва ње суд ске прак се 
у Ре пу бли ци Ср би ји – ста ње ства ри и пред ло зи за ре фор му, 42–44. 

107 Чл. 36 ст. 1 Уста ва. 
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ко сти ко је је по сле ди ца не у јед на че не суд ске прак се. Овим се ре ла ти ви зи ра 
став да би до пу шта њем ре ви зи је у из вр шном по ступ ку су ви ше оп те ре ти ло 
Вр хов ни ка са ци о ни суд.108 Оно што се њом по сти же је сте пре ба ци ва ње те-
ре та са суд ске на устав но суд ску за шти ту јер се, огра ни ча ва њем прав них 
ле ко ва до ни воа дру го сте пе них ин стан ци, бит но олак ша ва при ступ Устав ном 
су ду. Је дан од усло ва за до пу ште ност устав не жал бе је сте ис цр пљи ва ње свих 
про це сних сред ста ва у од ре ђе ном ви ду прав не за шти те.109 Због дво сте пе но-
сти из вр шног по ступ ка овај је услов лак ше оства рив у од но су оне по ступ ке 
у ко ји ма по сто ји мо гућ ност из ја вљи ва ња ре ви зи је. С дру ге стра не, по сто ја-
ње ре ви зи је би бит но су зи ло мо гућ ност не јед на ког од лу чи ва ња су до ва у 
ства ри ма у ко ји ма по сто ји исто чи ње нич но и прав но ста ње – у „ис тој чи ње-
нич ној и прав ној си ту а ци ји“.110 Евен ту ал но до пу шта ње ре ви зи је не ре ша ва 
про блем у пот пу но сти али га мо же зна чај но сма њи ти.111 При мер ко ји је дат 
као илу стра ци ја не де ло твор но сти ујед на ча ва ња суд ске прак се за у зи ма њем 
ста во ва из ван су ђе ња по ка зу је да и у ства ри ма о ко јим од лу чу је Вр хов ни 
ка са ци о ни суд ни је мо гу ће у пот пу но сти ис кљу чи ти до но ше ње са др жај но 
су прот ста вље них од лу ка у истим чи ње нич ним и прав ним ства ри ма ко је су 
по сле ди ца раз ли чи те прак се ње го вих гра ђан ских ве ћа. Ме ђу тим, еви дент но 
је да је та ко где по сто ји мо гућ ност под но ше ња ре ви зи је бит но сма њен број 
слу ча је ва у ко ји ма до ла зи до по вре де на че ла јед на ко сти и, сход но ре че ном, 
не ма по тре бе за устав но суд ском за шти том. Као што је ис так ну то, прак са 
Устав ног су да по ка зу је да се у пре те жном де лу пи та ње не у јед на че не суд ске 
прак се по ста вља у оним пред ме ти ма ко ји окон ча ва ју на ни воу дру го сте пе-
них ин стан ци – што мо же би ти по сле ди ца оп ште за бра не ре ви зи је у по је ди-
ним по ступ ци ма или окол но сти да се ра ди о пред ме ти ма у ко ји ма прав ни 
лек ни је до пу штен при ме ном вред но сног огра ни че ња. Из пер спек ти ве Устав-
ног су да по вре да на че ла по сто ји ако је у „ис тој чи ње нич ној и прав ној си ту-
а ци ји“ у дру гим суд ским по ступ ци ма од лу че но су прот но од оно га ка ко је 
од лу че но у ства ри ко ја је пред мет устав не жал бе. С дру ге стра не, због уло-
ге ко ју Устав ни суд има у прав ном си сте му,112 у пре те жном де лу пред ме та 

108 Дру го је пи та ње да ли за ус кра ћи ва ње при сту па нај ви шој суд ској ин стан ци мо же 
би ти са за сно ва но на овом раз ло гу. На др жа ви је, да ства ра њем по год них ма те ри јал них и 
ка дров ских усло ва, обез бе ди при ступ нај ви шој ка да за то по сто је од го ва ра ју ћи раз ло зи – 
што не у јед на че на при ме на пра ва си гур но је сте. 

109 Чл. 170 Уста ва. 
110 Ра ди се о уста ље ној фор му ла ци ји у од лу ка ма Устав ног су да по во дом устав них 

жал би ко је се за сни ва ју на по вре ди на че ла јед на ко сти у оства ри ва њу за шти те пра ва. 
111 Прак са Устав ног су да по ка зу је да до по вре де на че ла јед на ко сти пре те жним де лом 

до ла зи у пред ме ти ма у ко ји ма по сту пак окон ча ва на ни воу дру го сте пе них ин стан ци а знат-
но ма ње ка да се ра ди о ства ри у ко јој је по сту пао Вр хов ни ка са ци о ни суд. 

112 По сту па ју ћи по жал би Устав ни суд не по ста је по себ на суд ска ин стан ца ни ти вр ши 
ту уло гу у прав ном си сте му. Пре ма од ред би чл. 166 ст. 1 Уста ва он је са мо ста лан и не за ви сан 



1494

Др Ран ко И. Ке ча, Др Мар ко С. Кне же вић, О си сте му прав них ле ко ва... (стр. 1471–1502)

у ко јим је усво је на устав на жал ба због по вре де пра ва на јед на ку прав ну за шти-
ту нај че шће не до ла зи до по ни шта ја по би ја не од лу ке. Устав ни суд утвр ђу је 
да је у њој од лу че но су прот но ра ни је до не тим од лу ка ма о истом пи та њу али 
је не (уки да) по ни шта ва са обра зло же њем да је по би ја на од лу ка за сно ва на 
на „устав но при хва тљи вом ту ма че њу ма те ри јал ног пра ва“ – па се, у ци љу 
пра вич ног за до во ље ња под но си о ца устав не жал бе, огра ни ча ва се на об ја-
вљи ва ње од лу ке у ко јој је утвр дио по вре ду на че ла јед на ко сти. Еви дент но је 
да у опи са ном окви ру ни од лу ке Устав ног су да по устав ној жал би не мо гу 
обез бе ди ти јед но о бра зност у при ме ни пра ва. Да кле, не спре ча ва се упо ред-
но по сто ја ње (суд ских) од лу ка ко јим се раз ли чи то од лу чу је о истом пи та њу. 
Прак са Устав ног су да по ка зу је да се ве о ма че сто ра ди о та ко зва ним „ ма сов-
ним пар ни ца ма“. Ка да је, у јед ном из у зет но ве ли ком бро ју пар ни ца, не кад и 
у ви ше сто ти на пред ме та, основ од лу чи ва ња пре ста вља исто прав но и чи-
ње нич но пи та ње ко је би под ра зу ме ва ло до но ше ње са др жај но иден тич них 
од лу ка а устав на жал ба ука зу је да је у од лу ци ко ја је пред мет по би ја ња 
од лу че но су прот но не ким ра ни је до не тим од лу ка ма.113 Та окол ност пре ста-
вља по вод за усва ја ње устав не жал бе због по вре де пра ва на јед на ку прав ну 

др жав ни ор ган ко ји шти ти устав ност, за ко ни тост. као људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де. 
Ова по зи ци ја Устав ног су да се, го то во у иден тич ном са др жа ју, на гла ша ва у ни зу од лу ка 
Устав ног су да . Као при мер мо же се на ве сти у обра зло же ње од лу ке до не те по устав ној жал-
би, Уж – 5384/2010, Сл. гла сник РС, бр.61/2013: „Устав ни суд и у овом устав но суд ском пред-
ме ту кон ста ту је да у по ступ ку по устав ној жал би ни је над ле жан да пре и спи ту је за кључ ке 
и оце не ре дов них су до ва у по гле ду утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, као ни на чин на ко ји су 
ре дов ни су до ви при ме ни ли пра во у по ступ ку ра ди од лу чи ва ња о пра ви ма и оба ве за ма под-
но си о ца устав не жал бе. За да так Устав ног су да је, ме ђу тим, да ис пи та да ли је у кон крет ном 
по ступ ку од стра не ре дов них су до ва до шло до по вре де или ус кра ћи ва ња Уста вом за јем че-
них пра ва и сло бо да и да ли је при ме на про це сног, од но сно ма те ри јал ног пра ва би ла про-
из вољ на или дис кри ми на ци о на, чи ме би ука за ла на очи глед ну ар би трер ност и не пра вич ност 
у по сту па њу ре дов них су до ва, а на ште ту под но си о ца устав не жал бе, а ти ме и на по вре ду 
пра ва на пра вич но су ђе ње”. 

113 Раз ли чи те пре су де ре дов них су до ва по во дом зах те ва за ис пла ту на кна де ин ва лид-
ских при ма ња ко је се од но се на исто чи ње нич но и прав но ста ње па се у ни зу од лу ка по 
устав ној жал би утвр ђу је да је до шло до по вре де пра ва на јед на ку за шти ту пра ва. На при мер: 
Уж – 314/2012, Сл. гла сник РС, 68/2012; Уж – 4289/2011, Сл. гла сник РС, 78/2014; Уж – 7644/12, 
Сл. гла сник РС, 25/2015; Уж – 633/2013, Сл. гла сник РС, 90/2013; Уж – 664/2013, Сл. гла сник 
РС, 91/2013, Уж – 813/2013, Уж – 633/2013, Сл. гла сник РС, 91/2013; Уж – 881/2013, Сл. гла сник 
РС, 91/2013; Уж – 7259/2012, Сл. гла сник РС, 94/2013; Уж – 9212/2013, Сл. гла сник РС, 94/2013; 
Уж – 639/2013, Сл. гла сник РС, 98/2013; Уж – 2577/2013, Сл. гла сник РС, 98/2013; Уж – 3693/13, 
Сл. гла сник РС, 98/2013; Уж – 634/2013, Сл. гла сник РС, 101/2013. Из у зи ма ју ћи Уж – 314/2012, 
у ко јој је до шло до по ни шта ја по би ја не пре су де, у свим оста лим пред ме ти ма по вре да је ре-
зул ти ра ла са мо јав ним об ја вљи ва њем од лу ке Устав ног су да о по вре ди пра ва на јед на ку 
за шти ту пра ва. Као гру па ци ја „ма сов них пар ни ца“ мо гу се, на при мер, из дво ји ти и зах те ви 
рат них ве те ра на за ис пла ту рат них днев ни ца у ко ји ма је Устав ни суд утвр дио по вре ду на-
че ла јед на ко сти. На при мер: Уж – 4879/2010, Сл. гла сник РС, 31/2013; Уж – 2021/2011 од 12. 
12. 2012. www. устав ни. суд, рс ; Уж – 502/2011, Сл. гла сник РС, 55/2013; Уж – 2886//10, Сл. 
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за шти ту. Де фект се, ме ђу тим, не от кла ња јер се Устав ни суд огра ни ча ва на 
утвр ђи ва ње по вре де пра ва и об ја вљи ва ње сво је од лу ке по устав ној жал би у 
Слу жбе ном гла сни ку РС, сма тра ју ћи да је то пре ста вља пра ви чан вид за до-
во ље ња под но си о ца устав не жал бе. Еви дент но је да по сто ја ње раз ли чи тих 
од лу ка ко је и да ље упо ре до оста ју на сна зи у овим (ма сов ним) пар ни ца ма 
бит но угро жа ва иде ју прав не си гур но сти и што је мо жда зна чај ни је сма њу-
је сте пен по ве ре ња у суд ство. До по ни шта ја до ла зи из у зет но – ако је од лу ка 
ко ја је пред мет по би ја ња за сно ва на на про из вољ ној при ме ни ма те ри јал ног 
или про це сног пра ва при че му је очи глед на ар би трер ност и не пра вич ност 
у по сту па њу су да ко ји је од лу чи вао о спо ру.114

VII

По ста вља се пи та ње у ко јој би ме ри (евен ту ал на) до пу ште ност ре ви зи-
је осу је ти ла ефи ка сност из вр шног по ступ ка па да то бу де „оправ дан“ раз лог 
за по сто је ћу за бра ну прав ног ле ка. Сво јим оп штим обе леж јем ре ви зи ја у 
на шем пра ву пре ста вља ван ред ни прав ни лек не су спен зив ног деј ства. Не 
пре ста вља раз лог за евен ту ал но од ла га ње из вр ше ња. Пре ма ре че ном ње но до-
пу шта ње не би у ни че му до ве ло у пи та ње ефи ка сност по ступ ка. С дру ге стра-
не, то би зна чи ло ства ра ње по треб них усло ва да нај ви ша суд ска ин стан ца 
ак том су ђе ња у кон крет ном слу ча ју обез бе ди на ме та ње сво га ста ва ако се 
од лу ком су до ва ни жег ран га до во ди у пи та ње је дин стве на при ме на пра ва. 

При ли ком до но ше ња ЗИО из гу би ло се из ви да да је од ЗПП 04 бит но 
из ме њен кон цепт ре ви зи је. У до ме ну прав не за шти те ко ја се оства ру је у 
пар нич ном по ступ ку ја сно је ар ти ку ли са на иде ја о ре ви зи ји као прав ном 
ле ку ко јим се, по ред оста лог, обез бе ђу је је дин стве на при ме на пра ва што је 
до би ло од го ва ра ју ћи нор ма тив ни из раз при ли ком од ре ђи ва ња усло ва од 
ко јих за ви си до пу ште ност прав ног ле ка.115 Све до до но ше ња спо ме ну тог 
про пи са у пр вом пла ну је би ла за шти та ин те ре са пар нич них стра на ка ко јим 
се омо гу ћа вао при ступ нај ви шој суд ској ин стан ци уз по сто ја ње не ких до-
дат них огра ни че њем пре све га оних ко ја су се од но си ла на еко ном ски зна чај 
спо ра ко ји је из ра жен у вред но сти ње го вог пред ме та. И у овом ра ни је ва же ћим 
ре дак ци ја ма ЗПП ре ви зи ја је пре ста вља ла прав ни лек ко јим се оства ри ва ла 

гла сник РС, 103/2012; Уж – 94/2011; Уж – 5544/2011, Сл. гла сник РС, 50/2014; Уж – 1171/2011, 
Сл. гла сник РС, 94/2013; Уж – 42/2011, Сл. гла сник РС, 115/2013. 

114 У на ве де ним окви ри ма Устав ни суд при сту па уки да њу по би ја не од лу ке и на ла же 
су ду ко ји је од лу чи вао о спо ру по на вља ње по ступ ка, као на при мер, у пред ме ти ма: Уж – 
5084/2011, Сл. гла сник РС, 37/2013; Уж – 863/12, Сл. гла сник РС, 41/ 2013; Уж – 244/2013, Сл. 
гла сник РС, 55/2013. 

115 Чл. 404 ЗПП. 
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иде ја је дин стве не при ме не пра ва већ на осно ву окол но сти да је, од лу чи ва њем 
у кон крет ним пар нич ним пред ме ти ма од стра не нај ви шег су да, ство ре на 
мо гућ ност да та ин стан ца на мет не по што ва ње свог ста ва по во дом од ре ђе ног 
прав ног пи та ња – ка ко про це сног та ко и ма те ри јал но прав ног зна ча ја. Ме ђу-
тим, на ве де на уло га прав ног ле ка ни је би ла по себ но нор ма тив но из ра же на. 
Она тај из раз до би ја у ЗПП 04, да би га за др жа ла и у ва же ћем ЗПП. У на ве-
де ном сми слу ре ви зи ју је до пу ште но из ја ви ти и у оном слу ча ју ка да се ра ди 
о спо ру у ко јем ре ви зи ја не би би ла до пу ште на при ме ном оп штих огра ни-
че ња ако је то по оце ни Вр хов ног ка са ци о ног су да по треб но да се раз мо тре 
прав на пи та ња од оп штег ин те ре са, прав на пи та ња у ин те ре су рав но прав-
но сти гра ђа на, ра ди ујед на ча ва ња суд ске прак се или ако је по треб но но во 
ту ма че ње пра ва. О до пу ште но сти и осно ва но сти ове ре ви зи је од лу чу је Вр хов-
ни ка са ци о ни суд.116 На гла ша ва ње ових оп штих ин те ре са као осно ва да се 
до пу сти при ступ нај ви шој суд ској ин стан ци пра ти од го ва ра ју ћа про ме на кон-
цеп ци је прав ног ле ка ко ја до не кле усва ја ре ше ња ко ја су при хва ће на у на ма 
бли ским про це сним си сте ми ма. У њи ма је ре ви зи ја и да ље прав ни лек стран-
ке не за до вољ не гу бит ком спо ра али је по треб но да тај прав ни лек из ра жа ва 
и оп ште ин те ре се ко ји у осно ви од го ва ра ју оним ко ји по сто је у на шем пра ву. 

Ка да се ра ди о ре ви зи ји у ау стриј ском пра ву, по Но ве ли ЗПО од 1989, 
го ди не, ре ви зи ја је по ви ше осно ва огра ни чен прав ни лек слич но ре ше њи ма 
ко ја по сто је у на шем пра ву. Пр во огра ни че ње се од но си на вред ност пред-
ме та спо ра или вред ност по би ја не дру го сте пе не (при зив не) пре су де. У спо-
ро ви ма у ко јим је иста ис под 5000 € ре ви зи ја се не до пу шта. Да кле, дру го-
сте пе ну пре су ду ни је мо гу ће по би ја ти.117 Вред ност пред ме та спо ра, од но сно 
по би ја ног де ла дру го сте пе не пре су де ко ја пре ла зи на ве де ни из нос по сред но 
ути че на до пу ште ност ре ви зи је али са мо под усло вом да је прав но пи та ње, 
ма те ри јал но прав но или пр о це сно, по во дом ко јег се из ја вљу је прав ни лек од 
по себ ног прав ног зна ча ја та ко да пре ла зи гра ни це кон крет ног слу ча ја. Има 
тај зна чај ако је до пу шта ње ре ви зи је у ин те ре су је дин стве не при ме не пра ва 

116 Ако се ре ви зи ја из ја вљу је као „по себ на“ сва ки од на ве де них раз ло га пре ста вља 
по вод за ње но до пу шта ње. Не ја сно је, ме ђу тим, због че га су ре дак то ри ЗПП у овом слу ча ју 
ре ви зи ју огра ни чи ли са мо на по гре шну при ме ну ма те ри јал ног пра ва. Огра ни че ње се мо же 
до ве сти у пи та ње у оним слу ча је ви ма ка да по сту пак окон ча ва на ни воу дру го сте пе не ин-
стан це а ра ди се о про це сном пи та њу ко је у свим еле мен ти ма ис пу ња ва усло ве да се о њи ма 
од лу чи од стра не Вр хов ног ка са ци о ног су да – јер је од оп штег ин те ре са, јер је од зна ча ја за 
рав но прав ност гра ђа на, јер је по треб но ујед на ча ва ње суд ске прак се, јер је по треб но но во 
ту ма че ње пра ва. Уо ста лом ово огра ни че ње не по сто ји у прав ним си сте ми ма ко ји су из вр-
ши ли зна ча јан ути цај на ју го сло вен ско а ка сни је и на срп ско про це сно пра во. 

117 Сма тра се да је то пре све га оправ да но због рас те ре ће ња нај ви шег су да. При че му 
вред ност пред ме та спо ра не оправ да ва ду же тра ја ње по ступ ка и тр о шко ве ве за не за ре ви зиј-
ски по сту пак та ко да се стран ци ко ја је оште ће на дру го сте пе ном пре су дом не мо же при зна ти 
прав ни ин те рес за ње но по би ја ње. W. Rec hber ger, A – D. Si mot ta, Zi vil pro zes srecht, Wi en, 507. 
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(Rec htse in he it), прав не си гур но сти (Rechtssic her he it) или раз во ја пра ва (Rec-
htsent wic klung) јер се од лу ком дру го сте пе ног (при зив ног) су да од сту па од 
прак се Вр хов ног (ре ви зиј ског) су да, или се ра ди о пи та њу у ко јем та прак са 
не по сто ји или је иста не у јед на че на.118 Ако је вред ност пред ме та спо ра из-
ме ђу 5000 и 30000 € ре ви зи ју до пу шта при зив ни суд у сво јој пре су ди ако су 
ис пу ње ни оп шти усло ви пр о пи са ни од ред бом § 502 ст. 1 ÖZPO. Ова ре ви-
зи ја се озна ча ва као ре дов на (or den tlic he Re vi sion). У на ве де ним вред но сним 
гра ни ца ма, из ме ђу 5000 и 30000 €, стран ка је овла шће на да, од су да ко ји је 
при ли ком до но ше ња дру го сте пе не пре су де сма трао да ни су ис пу ње ни оп-
шти усло ви за до пу ште ност ре ви зи је, ипак тра жи да се до пу сти из ја вљи ва-
ње прав ног ле ка сма тра ју ћи да они по сто је – јер се ра ди о ства ри ко ја има 
по се бан зна чај. У слу ча ју усва ја ња овог зах те ва стран ка до би ја мо гућ ност 
из ја вљи ва ња ре ви зи је ко ја се та да сма тра ре дов ном и у пу ном ка па ци те ту 
има су спен зив но деј ство. Ван ред ну ре ви зи ју (außeror den tlic he Re vi sion), 
стран ка мо же из ја ви ти ако ре ви зиј ска вред ност пре ла зи из нос од 30000 € а дру-
го сте пе ни, при зив ни суд ни је до пу стио прав ни лек сма тра ју ћи да се ра ди о 
ства ри ко ја ни је од по себ ног зна ча ја. За раз ли ку од ре дов не ова ре ви зи ја од-
ла же на сту па ње прав но сна жно сти али не и из вр шно сти по би ја не од лу ке.119

Ка да се ра ди о ре ви зи ји у не мач ком пра ву она је до 2001 го ди не у осно-
ви од го ва ра ла ре ше њи ма ко ја са да по сто је у срп ском пра ву. До пу ште ност 
прав ног ле ка је за ви си ла од вред но сти пред ме та спо ра. Ре ви зи ја се мо гла 
до пу сти ти и ако би при ме ном вред но сног кри те ри ју ма би ла не до пу ште на 
ако је то би ло од оп штег зна ча ја. По Но ве ли ZPO од 2001 го ди не, ре ви зи ја 
је ор га ни зо ва на као прав ни лек ко ји пре све га слу жи за шти ти јав ног ин те ре-
са – ка да се ра ди о ства ри ко ја је од оп штег зна ча ја. Вред ност пред ме та 
спо ра је пре ста ла да бу де услов за до пу ште ност ре ви зи је. Да ли ће у кон-
крет ном пред ме ту ре ви зи ја би ти до пу ште на за ви си од дру го сте пе ног (при-
зив ног) су да ко ји је до нео од лу ку. Ре ви зи ју мо же до пу сти ти и ре ви зиј ски 
суд. У оба слу ча ја са мо под усло вом ако су ис пу ње ни про пи са ни усло ви за 
ко је се сма тра да оправ да ва ју при ступ нај ви шој суд ској ин стан ци. Ти усло-
ви пре те жним де лом од го ва ра ју оним ко ји по сто је у срп ском пра ву. Ре ви зи-
ја се до пу шта ако се ра ди о пи та њу ко је је од на чел ног зна ча ја или о пи та њу 
ко је је бит но за раз вој пра ва или оства ри ва ње је дин стве не при ме не пра ва 
ка да је овим по во дом по треб но од лу чи ва ње вр хов не суд ске ин стан це.120

Прет ход ни при каз по ка зу је да је ре ви зи ја све ви ше у функ ци ји за шти те 
оп штег спрам по је ди нач ног ин те ре са. Тај но ви ква ли тет ре ви зи је ни је до био 
од го ва ра ју ће нор ма тив не из ра зе у на шем пра ву. По себ но у оним суд ским 

118 § 502 st. 1 ÖZPO. 
119 § 505 st. 4 ÖZPO. 
120 Ви ше: L. Ro sen berg, K. H. Schwab, P. Got twald, Zi vil pro zes srecht, München, 2010, 

819–825; E. Schi li ken, Zi vil pro zes srecht, München, 2010, 419–423. 
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по ступ ци ма у ко ји ма је ре ви зи ја тра ди ци о нал но би ла не до пу ште на. Из гу-
би ло се из ви да да је она од до но ше ња ЗПП 04 бит но дру га чи ји прав ни лек 
у по ре ђе њу са ра ни је ва же ћом пар нич ном ре гу ла ти вом. Као што је ис так ну-
то, при ли ком фор му ли са ња из вр шног за ко но дав ства ко је је усле ди ло по 
до но ше њу ЗПП 04, за не ма рен је тај но ви и дру га чи ји кон цепт ре ви зи је. Ре-
ви зи ја се и да ље из ри чи то за бра њу је ма да и у овој вр сте по ступ ка ре ал но 
по сто ји по тре ба да се од стра не нај ви ше суд ске ин стан це од лу чи о пи та њу 
од оп штег ин те ре са, пи та њу од ин те ре са за рав но прав ност гра ђа на, пи та њу 
ко је је од зна ча ја за ујед на ча ва ње суд ске прак се или ако је по треб но обез бе-
ди ти но во ту ма че ње пра ва. Уо ста лом ра ди се и о раз ло зи ма ко ји об у хва та ју 
уста вом га ран то ва на пра ва – пра во на пра вич но су ђе ње и јед на ку за шти ту 
пра ва. Исто та ко, еви дент но је и да у из вр шном по ступ ку по сто ји по тре ба 
да се од стра не нај ви ше суд ске ин стан це обез бе ди раз вој пра ва или ње го во 
но во ту ма че ње. 121 Пер цеп ци ју о не до пу ште но сти ре ви зи је и из вр шном али 
и дру гим по ступ ци ма у ко ји ма је она из ри чи то не до пу ште на по др жа ва и 
прак са Устав ног су да. Као што је већ ре че но, у пре те жном бро ју по сту па ка 
по устав ној жал би ра ди се о по би ја њу дру го сте пе них од лу ка. Устав ни суд 
при хва та над ле жност сма тра ју ћи да су ис цр пље ни сви прав ни ле ко ви ко ји-
ма се у од ре ђе ном ви ду прав не за шти те мо гу по би ја ти од лу ке ко је су пред-
мет устав не жал бе. Ка сни ји по сту пак по устав ној жал би по ка зу је да је од-
лу ком ко ја је пред мет по би ја ња по вре ђе но пра во на пра вич но су ђе ње или 
пра во на јед на ку прав ну за шти ту. Да кле, по сту па у ства ри ма у ко ји ма је 
по сто ја ла мо гућ ност из ја вљи ва ња ре ви зи је у сми слу од ред бе чл. 404 ст. 1 
ЗПП. Си гур но је да би дру га чи ји при ступ Устав ног су да пре ма пред ме ти ма 
у ко ји ма по сто ји основ за из ја вљи ва ње (по себ не) ре ви зи је до при нео да она 
по ста не ре ал но сред ство оства ри ва ња је дин стве не суд ске прак се и у окви-
ри ма оних пред ме та ко ји окон ча ва ју на ни воу дру го сте пе них су до ва ако 
по сто је раз ло зи за ње но до пу шта ње.122 Сва ко дру го ре ше ње обе сми шља ва 

121 Мо жда нај сна жни ји ар гу мент у при лог из ри чи тог до пу шта ња (по себ не) ре ви зи је 
из на ве де них раз ло га са др жан је у већ при ка за ном обра зло же њу за ва же ћи ЗИО у де лу ко ји 
се ти че раз ло га за до пу ште ност жал бе. Та ко: „У при лог ин тер вен ци је ви шег, ин стан ци о ног 
су да про тив ре ше ња о из вр ше њу на осно ву из вр шне ис пра ве го во ри и не ста бил ност у ко јој 
се пра во су ђе Ре пу бли ке Ср би је на ла зи по сле не у спе шне ре фор ме суд ског си сте ма, али и 
због раз ли чи тих и ме ђу соб но не са гла сних за ко на и дру гих про пи са“ (Р. К, М. К). Или на 
дру гом ме сту: „То, прак тич но зна чи да је, ре ци мо, ка да је реч о по сту па њу по пред ло гу за 
из вр ше ње или обез бе ђе ње (до но ше ње при вре ме не или прет ход не ме ре, итд.) те о риј ски мо-
гу ће да сва ки основ ни суд (од но сно при вред ни суд) ус по ста ви сво ју суд ску прак су, раз ли-
чи ту од оста лих. То ме на ро чи то по го ду је и то што за кон, по не кад и у основ ним пи та њи ма 
про це сног пра ва, ни је ја сан“ (Р. К, М. К). Еви дент но је да на ве де ни про бле ми не мо гу би ти 
ре ше ни пу тем жал бе. Ово су раз ло зи ко ји го во ре у при лог до пу шта ња прав ног ле ка ко ји је 
у ста њу да то обез бе ди – у ин те ре су раз во ја пра ва или ње го вог но вог ту ма че ња. 

122 У ства ри прак са Устав ног су да ре ла ти ви зи ра пре о вла ђу ју ћи став по ко јем до пу-
шта ње ре ви зи је у из вр шном по ступ ку али и дру гим слу ча је ви ма ка да се отва ра пут пре ма 
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но во у спо ста вље ни кон цепт ре ви зи је у на шем пр о це сном пра ву. У прав ном 
си сте му ко ји је зна чај но ути цао на ра ни је ју го сло вен ско а пре ко ње га и на 
срп ско пра во, ре ви зи ја се под го то во иден тич ним усло ви ма као у пар нич ном 
по ступ ку до зво ља ва и у из вр шном. Ау стриј ско пра во сва ка ко не спа да у 
не у спе шне прав не си сте ме по свим па ра ме три ма ко ји га од ре ђу ју – ка ко у 
по гле ду за ко ни то сти, та ко и у по гле ду пра вич но сти и ефи ка сно сти прав не 
за шти те. У окви ри ма овог прав ног си сте ма стран ке из вр шног по ступ ка има-
ју пра во на под но ше ње ре ви зи је про тив ре ше ња (Re vi si on sre kurs) под оним 
усло ви ма под ко јим мо гу то учи ни ти и у пар нич ном по ступ ку – јед ном спе-
ци фич ном ком би на ци јом вред но сног кри те ри ју ма и оног ко ји се од но си на 
по се бан прав ни зна чај пи та ња о ко јем је од лу че но у по ступ ку. У оба сег мен-
та ва же иста пра ви ла као у пар нич ном по ступ ку.123 До уки да ња за бра не 
ре ви зи је је до шло и у прав ном си сте му ко ји, као и срп ски, не по сред но по-
ти че из бив шег ју го сло вен ског пра ва. У хр ват ском пра ву за бра на ре ви зи је 
у из вр шном по ступ ку ви ше не по сто ји. Прав ни лек се мо же из ја ви ти ако се 
ра ди о ма те ри јал но прав ном или про це сном пи та њу ко је је зна чај но за оства-
ри ва ње је дин стве не при ме не пра ва као и рав но прав но сти свих су бје ка та у 
њи хо вој при ме ни.124 На прав ни лек се при ме њу ју од ред бе хр ват ског ЗПП о 
ре ви зи ји про тив пре су де.125 126

Вр хов ном ка са ци о ном су ду су ви ше оп те ре ти ла вр хов ну суд ску ин стан цу. Тај исти суд је 
из вр шио од лу чу ју ћи ути цај на уво ђе ње но вог ре ше ња по ко јем се ре ви зи ја про тив пре су де 
до пу ште на у сва ком пред ме ту у ко јем је у дру го сте пе ном по ступ ку по жал би до не та пре и-
на чу ју ћа пре су да. Ви ди: ИУз – 1242/2010, Бил тен УС, 1/2011, 292,293. На осно ву те од лу ке 
до шло је до про ме не ЗПП, Но ве ла ЗПП од 2014, Сл. гла сник РС, 55/2014, та ко да се ре ви зи ја 
увек до пу шта ако је дру го сте пе ни суд пре и на чио пре су ду и од лу чио о зах те ви ма стра на ка, 
чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП. За не ма ру ју ћи овом при ли ком вред ност на ве де ног ре ше ња, еви дент но 
је да се истим ве о ма ши ро ко отва ра пут пре ма Вр хов ном ка са ци о ном су ду оп те ре ћу ју ћи га 
не по треб но зна чај ним бро јем пред ме та. Ви ше о раз ло зи ма ко ји го во ре про тив на ве де ног 
ре ше ња: Р. Ке ча, М. Кне же вић, До зво ље ност ре ви зи је у пар нич ном по ступ ку због пре и на-
чу ју ће жал бе не пре су де: по сле ди ца устав не га ран ти је пра ва на прав но сред ство или са мо прав-
но по ли тич ко пи та ње, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду, 4/2017, 1251–1284. 

123 Ви ше: W. Rec hber ger,P. Ober ham mer, 94, 95.
124 Чл. 12 ст. 1 Овр шног за ко на, Н. но ви не, 112/2012, 25/2013, 55/2016, 73/2017. 
125 Сл. лист Л СФРЈ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 

35/91, и Н. но ви не РХ, 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 
57/11, 148/11, 25/13, 89/14. 

126 Иден тич ну фор му ла ци ју као у Овр шном за ко ну са др жи и од ред ба чл. 382 ст. 2 хр-
ват ског ЗПП, да би се, при ме ра ра ди, у три тач ке истог ста ва бли же од ре ди ла пи та ња ко ја 
пре ста вља ју по вод за до пу ште ност ре ви зи је у пред ме ту у ко јем прав ни лек не би био до пу-
штен при ме ном вред но сног кри те ри ју ма. У на ве де ном сми слу ре ви зи ја се мо же до пу сти ти 
: ако се ра ди о пи та њу о ко јем ре ви зиј ски суд ни је за у зео прав ни став а по сто ји раз ли чи та 
прак са дру го сте пе них су до ва (чл. 382 ст. 2 т. 1); ако се ра ди о пи та њу о ко јем по сто ји прав-
ни став ре ви зиј ског су да а дру го сте пе на пре су да ни је по ду дар на са тим ста вом (чл. 382 ст. 
2 т. 2); ако је дру го сте пе на пре су да за сно ва на на ста но ви шту ре ви зиј ског су да али је због 
про ме на у прав ном си сте му, ко је су по сле ди ца но вог за ко но дав ства, ме ђу на род них уго во ра 
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Да кле, по сто је раз ло зи да се у из вр шном по ступ ку ре ла ти ви зи ра из ри-
чи то фор му ли са на за бра на ре ви зи је ко ја се мо же при хва ти ти са мо до ни воа 
је зич ког ту ма че ња спо ме ну те од ред бе. Сви оста ли раз ло зи го во ре у при лог 
ста ва о до пу ште но сти ре ви зи је али у окви ри ма раз ло га због ко јих се у пар-
нич ном по ступ ку мо же из ја ви ти та ко зва на по себ на ре ви зи ја. У су прот ном 
по сто ји и по сто ја ће ри зик да се у јед ном из у зет но зна чај ном сег мен ту прав-
не за шти те са свим обе сми сли уста вом га ран то ва но пра во на јед на ку прав ну 
за шти ту. 

или од лу ка Устав ног су да, Европ ског су да за људ ска пра ва или Европ ског су да, по треб но 
пре и спи та ти по сто је ћу суд ску прак су (чл. 382 ст. 2 т. 3). 
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Zur Rechtsmit telsystem und Ver wir klic hung  
der ein he i tlic hen Rec htsan wen dung im ser bischen  

Zwan gsvollstrec kun gsver fa hren

Zusammenfassung: In der Arbeit wird Rechtsmittelsystem im Zwangsvoll-
streckungs verfahren behandelt, wobei auf ständige Wertungswechseln des 
Gesetzgebers hingewiesen wird. Auf der normativen Ebene das sind vor allem 
Unterschiede diesbezüglich der Berufungsstatthaftigkeit. In manchen Redaktionen 
sind sowohl die Berufung, als auch den Einspruch statthaft, in anderen nur 
Einspruch. Gemeinsames Merkmal aller Gesetze ist jedoch, dass es ein Revisions-
verbot gibt, d. h. den Zugang zur obersten Instanz im Zwangsvollstreckungsverfahren 
ausgeschlossen ist. Somit wird vereitelt, das Voraussetzungen zu schaffen, um im 
Zwangsvollstreckungsverfahren durch Entscheidungen des Obersten Kassations-
gerichts, Vereinheitlichung der Rechtsanwendung bzw. der Rechtsprechung zu 
gewähren. Andere Mittel, weder Rechtssätze von Instanzgerichte außer Recht-
sprechung, noch Entscheidungen des Verfassungsgerichts wegen Verfassungs-
beschwerde sind dazu auf verschiedene Gründe nicht in der Lage. Bei der 
Formulierung des Revisionsverbots wurde außer Acht gelassen, dass die Revision 
schon ab ZPO aus 2004 eine ganz verschiedene Bedeutung im Vergleich mit 
früherem System erhalten hat. Die Schaffung der sog. besondere Revision (Model 
der Grundsatzrevision) bestätigt der Idee, dass sie ein Rechtsmittel ist, das nicht 
nur der Einzelgerechtigkeit dient, sondern vielmehr, den öffentlichen Interessen 
dienen sollte: sie ist nur dann zulässig, wenn Rechtsfragen von allgemeinen Interesse 
zu klären sind, Rechtsprechung zu vereinheitlichen, oder Rechtsfortbildung zu 
bewirken. Also, es geht um die Zulassungsgründe, die einfach auch im Zwangs-
vollstreckungsverfahren ausgefüllt werden können. Deshalb gibt es Gründe, im 
Wege einer teleologisch orientierenden statt buchstäbliche Betrachtungsweise, 
die sog. besondere Revision auch im Zwangsvollstreckungsverfahren für statthaft 
zu betrachten.

Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 4/2018
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Schlüsselwörter: Zwangsvollstreckungsverfahren, Rechtsmittel, Einspruch 
und Berufung im Zwangsvollstreckungsverfahren, Revision, Annahmerevision, 
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