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ДО ЗВО ЉЕ НОСТ РЕ ВИ ЗИЈ СКЕ  
КОН ТРО ЛЕ ОЦЕ НЕ ДО КА ЗА У  

ПАР НИЧ НОМ ПО СТУП КУ
– О по љу при ме не чл. 407 ст. 2 у ве зи са чл. 403 ст. 2 ЗПП –

Сажетак: ре ви зи ја про тив пре су де у пар нич ном по ступ ку је и у срп ском 
пра ву тра ди ци о нал но схва та на као прав ни лек у ко јем се не мо же ис ти ца-
ти по гре шно утвр ђе но чи ње нич но ста ње – ре ви зиј ска кон тро ла оце не до-
ка за била је не мо гу ћа. Из вор на ре дак ци ја За ко на о пар нич ном по ступ ку из 
2011. го ди не, ме ђу тим, из ри чи том од ред бом омо гу ћа ва у од ре ђе ним слу ча је-
ви ма та ко не што. Те мељ но пре у ре ђе ње до звље но сти ре ви зи је Но ве лом 2014, 
ма кар на ре дак циј ском пла ну, ути ца ло је на по ље при ме не ре ви зиј ске кон тро-
ле оце не до ка за. Ли те ра ту ра и прак са ВКС са да шње ста ње раз ли чи то схва-
та ју. У ра ду се пр во об ра ђу је по ље при ме не од ред бе ко ја уре ђу је ово пи та ње, 
да би се по том оце нио по сте ћи кон цепт. Ре зул та ти по ка зу ју да је њи ме 
до дат но сма ње на функ ци о нал на спо соб ност ВКС, има ју ћи у ви ду ре жим 
до зво ље но сти ре ви зи је.

Кључнеречи: ре ви зи ја про тив пре су де, Вр хов ни ка са ци о ни суд, оце на 
до ка за, по гре шно утвр ђе но чи ње нич но ста ње.
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1. УВОД

1.1. Кон цепт вр хов не ин стан це у пар нич ном по ступ ку  
као ис кљу чи ве прав не ин стан це

У мо ру раз ли чи тих мо де ла прав ног ле ка про тив (дру го сте пе них) пре-
су да у пар нич ном по ступ ку о ко јем од лу чу је вр хов на ин стан ца,1 чи ни се да 
по сто ји јед на за јед нич ка ка рак те ри сти ка: он је огра ни чен прав ни лек у том 
сми слу, да се у ње му не мо гу из но си ти раз ло зи ко ју ука зу ју на гре шке у 
утвр ђи ва њу чи ње ни ца. Бли же и пра вил ни је, што је за пра во срж кон цеп та, 
вр хов на ин стан ца не кон тро ли ше пра вил ност ре ша ва ња чи ње нич них пи та-
ња. Обр ну то, кон тро ла је огра ни че на на тзв. прав не гре шке – пред мет ова-
квог ин стан ци о ног по ступ ка је пи та ње при ме не и на чи на при ме не јед не 
нор ме.2 То зна чи да је вр хов на ин стан ца при ис пи ти ва њу по би ја не пре су де 
ве за на чи ње нич ним ста њем са др жа ном у њој. Сли ко ви то већ Вах (Wach) 
ис ти че да је чи ње нич ни ма те ри јал де фи ни тив но об ли ко ван од стра не ни жих 
ин стан ци.3 Та кав прав ни лек – а то је у до ма ћем пра ву ско ро већ је дан век 
ре ви зи ја про тив пре су де – ни је re vi sio in fac to, већ re vi sion in iu re.4 Оту да се 
– пре све га у ли те ра ту ри и суд ској прак си не мач ког го вор ног под руч ја – го-
во ри о вр хов ној ин стан ци као прав ној ин стан ци (Rec htsin stanz), ко ја је ан ти под 
чи ње нич ној ин стан ци (Tat sac he nin stanz).

По сле ди ца ова кве тра ди ци о нал не фи зи о но ми је прав ног ле ка је ну жност 
раз гра ни че ња прав них и чи ње нич них пи та ња. Реч је о тра ди ци о нал ном5 и 
ве чи том про бле му,6 ко ји одав но за о ку пља ка ко ли те ра ту ру, у ко јој су ус по ста-
вље не раз ли чи те те о ри је, та ко и суд ску прак су.7 Ап стра ху ју ћи све раз ли ке, 
мо же се ме ђу тим ре ћи да по сто ји са гла сност о сре ди шту пој ма чи ње нич ног 

1 О раз ли чи тим ти по ло ги ја ма те о риј ских мо де ла, као и њи хо вој ре ла тив но сти у кон-
крет ним прав ним по ре ци ма вид. Mic hal Bo bek, „Qu an tity or Qu a lity – Re a so ning the Ro le of 
Su pre me Ju ris dic tion in Cen tral Eu ro pe”, Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law 57 (2009), 36 и 
след.; Aleš Ga lič, „A Ci vil Law Per spec ti ve оn the Su pre me Co urt and its Fun cti ons”, The fun cti ons 
of the Su pre me Co urt – is su es of pro cess and ad mi ni stra tion of ju sti ce”, War saw, 11–14 Ju ne 2014, 
2 и след., http://col lo qu i um2014.uw.edu .pl/wp-con tent/uplo ads/si tes/21/2014/01/Ales-Ga lic.pd f; 
упор. и Hans Prütting, у: B. Wi ec zo rek, R. Schütze, Zi vil pro zes sord nung und Ne ben ge set ze, 7. 
Band, Ber lin 20144, § 542 марг. бр. 7.

2 H. Prütting, у: B. Wi ec zo rek, R. Schütze, § 546 марг. бр. 1.
3 Adolf Wach, „Die Tat- und Rechtsfra ge bei der Re vi sion im Ci vil pro zeß“, Ju ri stische Woc hen-

schrift 1881, 74.
4 Ibid.
5 Упор. Hans Prütting, Zu las sung der Re vi sion, Köln 1977, 195.
6 Упор. Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 20179, 698.
7 О то ме у до ма ћој ли те ра ту ри уме сто свих, са да љим упу ћи ва њи ма, вид. Ве сна Ра-

кић-Во ди не лић, Ре ви зи ја про тив пре су де, Но ви Сад 1995, 177 и след.; за не мач ко пра во 
уме сто свих, са да љим упу ћи ва њи ма, вид. H. Prütting, у: B. Wi ec zo rek, R. Schütze, § 546 мар. 
бр. 3 и след.
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пи та ња, ко је је из у зе то од кон тро ле вр хов не ин стан це. То је, прин ци пи јел но, 
пра вил ност оце не до ка за од стра не ни же сте пе них су до ва, и то као та кве.8 
Да кле, про то тип чи ње нич ног пи та ња је ре зул тат оце не до ка за, ко ји мо же да 
бу де дво јак: или да је по стиг нут тра же ни стан дард до ка зи ва ња (утвр ђе ње 
да је спор на чи ње нич на тврд ња исти ни та или не и сти ни та), или да ни је по-
стиг нут (утвр ђе ње да не мо же са тра же ним стан дар дом да се за кљу чи ни да 
је спор на чи ње нич на тврд ња исти ни та, ни да је не и сти ни та – non li qu et). При 
то ме, ва жно је ис та ћи да у ова квом кон цеп ту са мо оце на до ка за ни је пред мет 
кон тро ле; уко ли ко је у про це су оце не до ка за ипак по гре шно при ме ње на нека 
про це сно прав на од ред ба, он да је то пи та ње прав но, и до ступ но кон тро ли 
нај ви ше ин стан це.9

1.2. На чел но при хва та ње кон цеп та у ва же ћем срп ском пра ву

За кон о пар нич ном по ступ ку из 2011. го ди не10 по ла зи прин ци пи јел но 
од при ка за ног кон цеп та. По гре шно утвр ђе но чи ње нич но ста ње (чл. 375 ст. 1 
ЗПП), у ко је не спор но спа да по гре шна оце на до ка за,11 пре ма чл. 407 ст. 2 ЗПП 
ни је ре ви зиј ски раз лог. Ме ђу тим, у од но су на ра ни је ва же ће пра во, чл. 407 
ст. 2 ЗПП са др жи и кла у зу лу „из у зет ка”, ко ја је кон стру и са на кроз упу ћи-
ва ње: до зво ље но је ис ти ца ње овог раз ло га „у слу ча ју чл. 403 ст. 2 ЗПП”. При 
то ме, из вор ни чл. 403 ст. 2 ЗПП на ко ји се вр ши упу ћи ва ње је уре ђи вао до-
зво ље но сти ре ви зи је по ка у зал ном кри те ри ју му (без об зи ра на вред ност 
пред ме та спо ра), и гла сио је: „Ре ви зи ја jе увек до пу ште на ка да је то пред ви-
ђе но по себ ним за ко ном”.12 Ова но ви на је на шла од јек и на дру гом ме сту у 
ЗПП, у сми слу про це сне опе ра зи о на ли за ци је: пре ма чл. 416 ст. 3 ЗПП, ако 
ре ви зиј ски суд оце ни да је чи ње нич но ста ње по гре шно утвр ђе но „у слу ча ју 
из чла на 403. став 2. овог за ко на”, он уки да дру го сте пе ну пре су ду и вра ћа 
пред мет дру го сте пе ном су ду на по нов но од лу чи ва ње.

8 Упор. В. Ра кић-Во ди не лић (1995), 233; 
9 Упор. ВКС, 6. 11. 2019 – Рев 5412/18; за не мач ко пра во уме сто свих са да љим упу ћи-

ва њи ма вид. Wol fgang Ball, у: Hans-Jo ac him Mu si e lak, Wol fgang Vo it (Hrsg.), Zi vil pro zes sord nung 
mit Ge richtsver fas sung sge setz, München 202017, § 546 марг. бр. 9 и след.; за ау стриј ско пра во 
уме сто свих са да љим упу ћи ва њи ма вид. Eli sa beth Lo vrek, у: Hans W. Fasching, An dre as Ko-
necny (Hrsg.), Kom men tar zu den Zi vil pro zes sge set zen, Band IV/1, Wi en 20193, § 503 марг. бр. 51 
и след.

10 Слу жбе ни гла сник РС (СГ РС) 74/11.
11 Реч је о је дин стве ном схва та њу док три не, упор. са мо Бо ри во је По знић, Ко мен тар 

За ко на о пар нич ном по ступ ку, Бе о град 2009, 914.
12 При то ме, ре дак ци ја је нео д го ва ра ју ћа, јер ре ви зи ја без огра ни че ња мо же би ти до-

зво ље на и по себ ном од ред бом са мог ЗПП (нпр. чл. 441 ЗПП), на шта с пра вом ука зу је Боди-
ро га; вид. Ни ко ла Бо ди ро га, „При ступ Вр хов ном ка са ци о ном су ду у гра ђан ским ства ри ма”, 
у: С. Ли лић (прир.), Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни си стем 
Ср би је, књи га 3, Бе о град 2013, 194.
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ЗПП је бит но но ве ли ран 2014. го ди не до но ше њем За ко на о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о пар нич ном по ступ ку (Но ве ла 2014).13 Од ред бе о мо гућ-
но сти ис ти ца ња по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња не по сред но ни су 
про ме ње не, та ко да чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП и да ље исто гла се као у 
из вор ној ре дак ци ји. Ме ђу тим, чл. 403 ст. 2 ЗПП, на ко је се упу ћу је у обе 
од ред бе, је до пу њен. У ње му се са да уре ђу је до зво ље ност ре ви зи је без об-
зи ра на вред ност пред ме та спо ра, од но сно без об зи ра на ка рак тер спо ра 
(имо вин ски или не и мо вин ски), та ко да је она увек до зво ље на ако је: по себ ном 
за кон ском од ред бом про пи са но (т. 1); 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 (т. 2); дру го сте пе ни суд усво јио жал бу, уки-
нуо пре су ду и од лу чио о зах те ви ма стра на ка (т. 3).

1.3. По ста ва ње про бле ма

Ја сно је да је ис ти ца ње по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња у ре визи-
ји у од ре ђе ним слу ча је ви ма до зво ље но; у том сми слу, та да по сто ји ре ви зиј ска 
кон тро ла оце не до ка за. Не ги ра ти та ко не што ка те го рич ки, зна чи за сту па ти став 
con tra le gem, што је за дог ма ти ку не до пу сти во исто као и за суд ску прак су.14 
Про блем је, ме ђу тим, од ре ди ти слу ча је ве у ко ји ма је та ко не што до зво ље но. 
Ка ко ће се по ка за ти, већ је из вор на ре дак ци ја ЗПП иза зва ла не до у ми це у 
ли те ра ту ри, и до ве ла до раз ли чи тих схва та ња. С дру ге стра не, о ста ву ВКС у 
том пе ри о ду не ма до ступ них ин фор ма ци ја, али ите ка ко има о са да ва же ћем 
пра ву – оном на кон Но ве ле 2014, што је про шло не за па же но у ли те ра ту ри. 

У скла ду са ре че ним, у овом ра ду ће се по ку ша ти да ти од го вор на по-
ста вље но пи та ње, во де ћи ра чу на пре све га о вред но ва њи ма за ко но дав ца, 
ко ја мо жда ни су прав но по ли тич ки оправ да на, од но сно ко ја ни су ре зул тат 
ис прав них дог ма тич ких ста во ва. По том ће се на ба зи до би је них ре зул та та 
оце ни ти по сто је ћи кон цепт.

2. СХВА ТА ЊА У ЛИ ТЕ РА ТУ РИ И СУД СКОЈ ПРАК СИ

3.1. Схва та ње из во р ног ЗПП

3.1.1. Ли те ра ту ра

Већ по до но ше њу ЗПП те о ри ја се по за ба ви ла овим пи та њем. Пре ма 
схва та њу Пе тру шић/Си мо но вић, ка да се ре ви зи ја из ја вљу је по по себ ном 
за ко ну (чл. 403 ст. 2 ЗПП), она мо же да се из ја ви и због „не пот пу ног или 

13 СГ РС 55/14.
14 О con tra le gem су ђе њу, од но сно con tra le gem ста во ви ма дог ма ти ке, као смрт ним 

гре хо ви ма, вид. Ernst А. Kra mer, „Ju di zi e ren con tra le gem“, recht 2/2017, 180. 
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по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња”.15 Истог схва та ња је био и Јак шић.16 
Пре ма то ме, ови ау то ри су за сту па ли став да је кон тро ла оце не до ка за до зво-
ље на у свим слу ча је ви ма до зво ље но сти ре ви зи је по ка у зал ном кри те ри ју му.

Су прот но је, ме ђу тим, из вор ни ре жим схва та ла Ра кић-Во ди не лић. По 
њој, чл. 407 ст. 2 у ве зи са из вор ним чл. 403 ст. 2 ЗПП под ра зу ме вао је да је 
на па да ње чи ње нич ног ста ња у ре ви зи ји за и ста мо гу ће са мо ако је ре ви зи ја 
до зво ље на по себ ним за ко ном; али уз то, нео п ход но је и да по се бан за кон 
„из рич но про пи ше да се ре ви зи ја мо же из ја ви ти због чи ње нич них пи та ња”.17 
До дат на ару гу ме на ци ја, ме ђу тим, ни је да та. Оно што је ов де већ ва жно спо-
ме ну ти је сте да у то вре ме (2011) ни је по сто јао слу чај да се јед ном за кон ском 
од ред бом, за по себ ну вр сту спо ро ва, пред ви ђа мо гућ ност ре ви зиј ског на па-
да ња чи ње нич ног ста ња. Та кве од ред бе ни да нас не ма. 

Ко нач но, Бо ди ро га је оста вио отво ре ним ово пи та ње, кон ста ту ју ћи да 
„ни је ја сно” да ли је на па да ње чи ње нич ног ста ња до зво ље но ка да је ре ви-
зи ја до зво ље на по ка у зал ном кри те ри ју му, или је ну жно и да по сто ји по себна 
од ред ба ко ја та ко не што омо гу ћа ва за кон кре тан спор. 18

3.1.2. Суд ска прак са

О схва та њу ВКС за овај пе ри од не мо же да се го во ри, уко ли ко се има у 
ви ду чи ње ни ца не ма зва нич но об ја вље них од лу ка у ко ји ма се ма кар по сред-
но ја вља про блем. То ну жно не зна чи да се ВКС о то ме ни је из ја шња вао, с 
об зи ром да је тек за не мар љив број од лу ка из овог пе ри о да об ја вљен.19

3.2. Схва та ње но ве ли ра ног ЗПП – ва же ћи ре жим

3.2.1. Ли те ра ту ра

Но ва ре дак ци ја чл. 403 ст. 2 ЗПП, а ти ме, ма кар на је зич ком пла ну, и 
про ме на по ља при ме не чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП, ни је до не ла би ло 
ка кве про ме не у схва та њи ма ли те ра ту ре. Шта ви ше, на ве де на про ме на ни је 
ни узе та у раз ма тра ње. 

15 Не ве на Пе тру шић, Дра го љуб Си мо но вић, Ко мен тар За ко на о пар нич ном по ступ ку, 
Бе о град 2011, 770.

16 Алек сан дар Јак шић, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 20126, 638.
17 Ве сна Ра кић-Во ди не лић, „За кон о пар нич ном по ступ ку Ср би је 2011”, Прав ни за пи-

си 2/2011, 554.
18 Ни ко ла Бо ди ро га, Но ви За кон о пар нич ном по ступ ку, Бе о град 2012, 237; Ни ко ла 

Бо ди ро га, „Ван ред ни прав ни ле ко ви у но вом За ко ну о пар нич ном по ступ ку”, Пра во и при-
вре да 7–9/2012, 116.

19 И то – ва жно је и ов де на по ме ну ти – про тив но им пе ра тив ној за кон ској од ред би да 
се све од лу ке ВКС об ја вљу ју на ње го вој ин тер е нет стра ни ци (чл. 33 ст. 2 За ко на о уре ђе њу 
су до ва, с на по ме ном да за ко но да вац ов де ко ри сти тер мин „веб-стра ни ца“).
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Ра кић-Во ди не лић и да ље за сту па иден тич ну те зу као и за из вор ни ЗПП: 
на па да ње чи ње нич ног ста ња у ре ви зи ји је мо гу ће ка да је она до зво ље на по 
ка у зал ном кри те ри ју му, и ка да по врх то га по сто ји по себ на од ред ба ко ја из-
ри чи то та ко не што пред ви ђа.20 У де лу ли те ра ту ре се (пре ћут но) сле ди овај 
став. Та ко се за ан ти ди скри ми  на ци о не пар ни це, у ко ји ма је ре ви зи ја увек 
до зво ље на (чл. 41 ст. 4 За ко на за бра ни дис кри ми на ци је),21 за сту па став да 
на па да ње чи ње нич ног ста ња ни је до зво ље но, јер је по треб но да за кон тако 
не што из ри чи то про пи ше, што но тор но ни је слу чај.22 

С дру ге стра не Јак шић и да ље сма тра да је ис ти ца ње по гре шно утвр-
ђе ног чи ње нич ног ста ња до зво ље но ка да је ре ви зи ја до зво ље на по ка у зал ном 
кри те ри ју му.23

3.2.2. Суд ска прак са

ВКС се на кон Но ве ле 2014 на ко ли ко-то ли ко за о кру жен на чин из ја снио 
о до ма ша ју чл. 407 ст. 2 ЗПП у све га две од лу ке. У њи ма се ис ти че да је на-
па да ње чи ње нич ног ста ња на чел но за бра ње но у сми слу чл. 407 ст. 2 ЗПП, 
„осим у слу ча ју из чла на 403. став 2. и то ако је по себ ним за ко ном про пи са-
но, 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 и ако је дру го сте пе ни суд усво јио жал бу, уки нуо пре су ду и од лу чио о 
зах те ви ма стра на ка”.24 

На ве де на ре че ни ца из две ре ви зиј ске од лу ке, ко ја ина че има ка кав-та кав 
ка па ци тет пра ве сен тен це (нем. Le it satz), зна чи ла би да ВКС, као и ли те ра-
ту ра, не сма тра да је за на па да ње чи ње нич ног ста ња до вољ но да се ра ди о 
до зво ље но сти ре ви зи је по себ ном за кон ском од ред бом, већ да је по врх то га 
по треб на за кон ска од ред ба ко ја та ко не што пред ви ђа; у ре зул та ту, по што 
та квих од ре да ба не ма, у спо ро ви ма ре ви зи бил ним пре ма чл. 403 ст. 2 т. 1 
ЗПП на па да ње чи ње нич ног ста ња је не до зво ље но, што по твр ђу је мно штво 
од лу ка.25 Ме ђу тим, она би зна чи ла и да ВКС за раз ли ку од ли те ра ту ре при-

20 Бо ри во је По знић, Ве сна Ра кић-Во ди не лић, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 201517, 507.
21 СГ РС 22/09.
22 Ан ђе ли ја Та сић, По сту пак у пар ни ца ма за за шти ту од дис кри ми на ци је, док тор ска 

ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет у Ни шу, Ниш 2016, 336 фн. 796.
23 А. Јак шић (2017), 698.
24 29. 11. 2018 – Рев 5362/18; 28. 2. 2018 – Рев 602/18.
25 За спор по во дом от ка за уго во ра о ра ду вид. 4. 12. 2019 – Рев2 37700/19; 31. 10. 2019 

– Рев2 596/17; 30. 10. 2019 – Рев2 1569/18; 30. 10. 2019 – Рев2 2127/19; 16. 10. 2019 – Рев2 2120/19; 
19. 9 .2019 – Рев2 181/19; 11 .9. 2019 – Рев2 751/19; 19. 9. 2019 – Рев2 581/19; 11. 7. 2019 – Рев2 
713/19; 27. 6. 2019 – Рев2 1177/19; 13. 6. 2019 – Рев2 3136/18; 6. 6. 2019 – Рев2 2763/18; 29. 5. 
2019 – Рев2 1290/18; 23. 5. 2019 – Рев2 2912/18; 11. 2 .2016 – Рев2 2091/15. – За спор о за шти ти 
уз бу њи ва ча вид. 21. 6. 2019 – Рев2 уз 7/17; 21. 6. 2019 – Рев уз 1/18. – За по ро дич но прав не 
спо ро ве вид. 25. 10. 2019 – Рев 4114/19; 25. 9. 2019 – Рев 3599/19; 5. 9. 2019 – Рев 2729/19; 5. 9. 
2019 – Рев 3210/19; 5. 6. 2019 – Рев 2096/19; 29. 8. 2019 – Рев 2906/19; 24. 5. 2019 – Рев 1867/19; 
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зна је до зво ље ност на па да ња чи ње нич ног ста ња и у слу ча је ви ма до зво ље но-
сти ре ви зи је пре ма чл. 403 ст. 2 т. 2 и 3 ЗПП. Ипак, у сво јој прак си ВКС је у 
том де лу упа дљи во кон тра дик то ран.

У три слу ча ја ре ви зи је ко ја је би ла до зво ље на због дру го сте пе не пре и-
на чу ју ће пре су де (чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП), ВКС је из ри чи то не ги рао мо гућ ност 
на па да ња чи ње нич ног ста ња.26 Дру ге од лу ке, у ко ји ма је евен ту ла но при знао 
та кву мо гућ ност у овом слу ча ју, ни су об ја вље не, што не зна чи ну жно да их 
ни је би ло, има ју ћи у ви ду да се и да нас про це ну тал но ма њи број од лу ка ВКС 
об ја вљу је, су прот но од још увек ва же ће им пе ра тив не за кон ске од ред бе (чл. 
33 ст. 2 За ко на о уре ђе њу су до ва).

За пра во, са мо у слу ча је ви ма пре су ђе ња на осно ву оба ве зне дру го сте пе не 
рас пра ве, ВКС је пре ћут но до зво ља вао на па да ње чи ње нич ног ста ња, та ко што 
је про ве ра вао та кве ре ви зиј ске на во де.27 Ме ђу тим, по сто ји и од лу ка 4. ве ћа од 
11. 7. 2019. го ди не у ко јој је та ко не што не ги ра но.28 Та од лу ка је мар кант на већ 
због то га што ју је до не ло исто ве ће ко је је го ди ну да на пре то га очи глед но 
за сту па ло став да је на па да ње чи ње нич ног ста ња у овом слу ча ју мо гу ће.29 
Мар кант на је по врх то га што ни су да ти би ло ка кви раз ло зи за од сту па ње од 
соп стве не прак се, још ма ње да је она спо ме ну та у обра зло же њу, што би пре ма 
ЕСЉП са мо за се бе пред ста вља ло по вре ду пра ва на пра вич но су ђе ње.30

Ако се има у ви ду из ло же но, па и по ред ди гер гент них ста во ва, мо же се 
по у зда но кон ста то ва ти јед на основ на ли ни ја прак се ВКС: на па да ње чи ње нич-
ног ста ња у ре зул та ту је до зво ље но са мо ако је ре ви зи ја из ја вље на про тив 
дру го сте пе не пре су де до не те на осно ву оба ве зне дру го сте пе не рас пра ве.

4. КРИ ТИЧ КО ПРЕ И СПИ ТИ ВА ЊЕ

4.1. Схва та ње о из вор ном ЗПП

4.1.1. Кри ти ка схва та ња Ра кић-Во ди не лић

Су шти на схва та ња Ра кић-Во ди не лић је у то ме да упу ћи ва ње у чл. 407 
ст. 2 и чл. 416 ст. 3 на из вор ни чл. 403 ст. 2 ЗПП не тре ба схва ти ти у кла сич ном, 

18 .4. 2019 – Рев 1392/19; 13. 2. 2019 – Рев 354/19; 24. 2. 2016 – Рев 247/16. – За спор о дис кри-
ми на ци ји вид. 4.7.2019 – Рев2 1933/19.

26 19. 7. 2019 – Рев2 2111/19; 3. 7. 2019 – Рев 4718/18; 29. 5. 2019 – Рев2 2419/18.
27 17. 10. 2019 – Рев 3995/19; 19. 9. 2019 – Рев 2648/19; 27. 6. 2019 – Рев 603/17; 15. 5. 2019 

– Рев 4256/18.
28 Рев2 773/19.
29 15. 5. 2019 – Рев 4256/18. Не са мо да је исто ве ће (4. гра ђан ско ве ће), већ је оно би ло 

у истом са ста ву (Три фу но вић/Лу то вац/Бо ро вац).
30 Упор. са мо Ata na sov ski/FYRОM, 14. 1. 2010 – 36815/03, § 38: „ус по ста вље на суд ска 

прак са на ме ће ду жност вр хов ној ин стан ци да пру жи по дроб ни је раз ло ге за од сту па ње од ње”; 
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је зич ком зна че њу, већ да је упу ћи ва ње ква ли фи ко ва но, та ко да се у ре зул-
та ту до да је је дан, не пи са ни еле мент за кон ског чи ње нич ног ста ња. По то ме, 
да би се омо гу ћи ло на па да ње чи ње нич ног ста ња ни је би ло до вољ но да је ре-
ви зи ја до зво ље на по себ ном за кон ском од ред бом, што би био ре зул тат је зич ког 
схва та ња упу ћи ва ња, већ је по врх то га би ло ну жно и да је по себ ном за кон-
ском од ред бом из ри чи то из ри чи то до зво ље но на па да ње чи ње нич ног ста ња. 

При ка за ном схва та њу се мо же упу ти ти основ на кри ти ка у ме то до ло-
шком сми слу, јер ка ко је ре че но, оно ни је ни у на зна ка ма ар гу мен то ва но. За 
би ло ко ји ре зул тат ту ма че ња ну жно је да ва ње раз ло га, ар гу ме на та, ко ји се ба-
зи ра ју на при зна тим ме то ди ма. Би ло ко је ту ма че ње се мо ра кре та ти у гра-
ни ца ма мо гу ћег је зич ког зна че ња ре чи за кон ског тек ста;31 ка ко га, у окви ру 
тих гра ни ца, схва ти ти – за ви си од си стем ског, исто риј ског и циљ ног ме то да. 

Тра же ње до дат ног усло ва за мо гућ ност на па да ња чи ње нич ног ста ња у 
ре ви зи ји, с об зи ром на та да шње ре дак циј ско ста ње, већ на је зич ком пла ну 
је упит но. У чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП се та ква мо гућ ност ве зи ва ла за 
„слу чај из чл. 403 ст. 2 ЗПП”. Да кле, про сто се упу ћу је на слу чај ка да је ре-
ви зи ја до зво ље на по ка у зла ном кри те ри ју му, а не спо ми ње се до да тан услов. 
При пи ста ти на ме ру за ко но дав цу да кроз је дан кла си чан слу чај упу ћи ва ња 
ство ри пре ћут но и до да тан еле мент за кон ског чи ње нич ног ста ња, зна чи 
при пи са ти му ко ри шће ње крај ње не у о би ча је не зак но дав не тех ни ке. У том 
сми слу осно ва но би мо гло да се по ста ви пи та ње: уко ли ко је то за и ста би ла 
на ме ра за ко но дав ца, због че га је ко ри стио ова кав на чин упу ћи ва ња, а не да 
је про сто у чл. 407 ст. 2 и чл. 413 ст. 3 ЗПП ве зао мо гућ ност на па да ња чи-
ње нич ног ста ња за по себ не слу ча је ве у ко ји ма за кон из ри чи то та ко не што 
и пред ви ђа? Да кле, чл. 407 ст. 2 ЗПП је тре бао да гла си: „Ре ви зи ја не мо же 
да се из ја ви због по гре шно или не пот пу но утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња, 
осим ка да је то за ко ном про пи са но”. 

С об зи ром да Обра зло же ње ЗПП уоп ште не спо ми ње ова кву круп ну 
ре дак циј ску но ви ну, чи ни оте жа ним от кри ва ње на ме ре „за ко но дав ца”. Да 
је не ка ква про ме на ипак би ла же ље на, тре ба ло би да бу де не спор но: и по ред 
по вр шног, го то во аљ ка вог ра да на до но ше њу ЗПП,32 за ко но дав цу ко ји је 
раз бо рит се мо ра при пи са ти не ка ква на ме ра у слу ча ју да ме ња до та да шње 

упор. и Jens Meyer-La de wig, Ste fan Har ren dorf, Ste fan König, у: Jens Meyer-La de wig, Mar tin 
Net tes he im, Ste fan von Ra u mer (Hrsg.), Europäische Men schen rechtskon ven tion, Ba den-Ba den 
20174, Art. 6 марг. бр. 93.

31 Ти ме се сва ка ко не не ги ра до зво ље ност тзв. до пу њу ју ћег ства ра ња пра ва пу тем 
ана ло ги је, те ле о ло шке ре дук ци је, те ле о ло шке екс тен зи је и сл.

32 Да је ко ри шће ње оштрих ре чи оправ да но ов де оправ да но, не ка по слу жи са мо кон-
ста та ци ја да је Вла дин Пред лог ЗПП – пред лог но вог за ко на са 511 чла но ва – пра ти ло све га 
11 стра на обра зло же ња, у ко ме се ско ро ни не спо ми њу број не но ви не ко је се пред ла жу, још 
ма ње да се бли же обра зла жу.
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ре дак циј ско ста ње. У том сми слу, циљ је сте био да се у од ре ђе ним слу ча је-
ви ма омо гу ћи на па да ње чи ње нич ног ста ња.

Схва та ње ко је се ов де кри ти ку је, си стем ски гле да но, зна чи и да је упу-
ћи ва ње у чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП на чл. 403 ст. 2 ЗПП за пра во би ло 
су ви шно и бе сми сле но. Јер, ако се мо гућ ност на па да ња чи ње нич ног ста ња 
ве зу је за по себ ну за кон ску од ред бу ко ја то омо гу ћа ва, он да је упу ћи ва ње на 
та да шњи чл. 403 ст. 2 ЗПП упра во би ло су ви шно. Уко ли ко по сто ји јед на 
за кон ска од ред ба ко ја пред ви ђа од сту па ње од оп штег ре жи ма, он да она 
пред ста вља из у зе так од оп штег пра ви ла; она је lex spe ci a lis, и као та ква, 
упра во због та кве ка рак те ри сти ке, ва жи без по тре бе да се у оп штем пра ви-
лу „на ја ви” по сто ја ње од сту па ња. Ко нач но, та ква по себ на за кон ска од ред ба 
ни у вре ме до но ше ња ЗПП, ни ка сни је, ни је по сто ја ла. Те шко да мо же да се 
за ко но дав цу при пи ше на ме ра да вр ши упу ћи ва ње на од ред бе ко је у вре ме 
до но ше ња за ко на ни не по сто је.

Циљ но гле да но, ите ка ко се мо гао бра ни ти став да је за ко но да вац же лео 
да омо гу ћи на па да ње чи ње нич ног ста ња у сва ком слу ча ју у ко јем је ре ви-
зи ја до зво ље на без би ло ка квих огра ни че ња. Већ окол ност да су од ре ђе ни 
спо ро ви увек ре ви зи бил ни, под ра зу ме ва на ро чи то вред но ва ње: они су у 
очи ма за ко но дав ца – оправ да но или не, са свим је дру го, прав но по ли тич ко 
пи та ње – то ли ко зна чај ни да тре ба омо гу ћи ти про би ја ње прав но сна жно сти 
пу тем ре ви зи је, без до дат них усло ва; стран ка ма мо ра да би ти до ступ на вр-
хов на ин стан ца. Уко ли ко је та ко, он да омо гу ћа ва ње кон тро ле оце не до ка за 
пред ста вља део та квог вред но ва ња – по треб но је обез бе ди ти у свим мо гу ћим 
аспек ти ма пра вил но пре су ђе ње. То ни је ни шта но во у до ма ћем пра ву, већ је 
са мо кван тум по ве ћан: у прет ход ни ци ма са да шњег ЗПП са мо за јед ну вр сту 
спо ро ва ко ји су би ли увек ре ви зи бил ни ре ви зиј ски суд је про ве ра вао и пра-
вил ност чи ње нич ног ста ња.33

На кра ју, ар гу мент да би се ти ме ре ви зи ја су штин ски пре тва ра ла у жал-
бу, и да би већ због та ко не што би ло не при хва тљи во као lex la ta ста ње, 
упра во због прет ход но на ве де ног не сто ји. Не ма пре пре ка за за ко но дав ца да 
до но се ћи прав но по ли тич ке од лу ке ме ња фи зи о но ми ју прав ног ле ка, јер Уста-
вом ВКС ни је ус по ста вљен као ис кљу чи ва прав на ин стан ца.34 Опет, да ли је 
то оправ да но или не, ире ле вант но је за lex la ta за кљу чак у прав ној др жа ви 

33 У За ко ну о пар нич ном по ступ ку из 2004 (ЗПП 04), од но сно у За ко ну о пар нич ном 
по ступ ку из 1976 (ЗПП 76), би ло је пред ви ђе но да ре ви зиј ски суд мо же да уки не по би ја ну 
пре су ду уко ли ко би по сум њао у пра вил ност чи ње нич ног ста ња, али са мо у спо ро ви ма у 
ве зи са на ру ша ва њем рав но прав но сти на је дин стве ном (ју го сло вен ском) тр жи шту (чл. 409 
у ве зи са чл. 394 ст. 4 т. 3 ЗПП 04; чл. 397 у ве зи са чл. 382 ст. 4 т. 5 ЗПП 76).

34 Дру га чи је је у би ло у Кра ље ви ни Ср би ји, јер је устав ним нор ма ма би ло пред ви ђе но 
да вр хов на ин стан ца – та да шњи Ка са ци о ни суд – „не су ди о де лу не го са мо о пра ву” (чл. 
150 ст. 2 Уста ва из 1888, од но сно чл. 149 ст. 2 Уста ва из 1903).
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у ко јој су су до ви и дог ма ти ка35 ве за ни за ко ном, од но сно мо жда пра вил ни је 
– да би се на пра ви ла огра да од екс трем ног за кон ског по зи ти ви зма – ве за ни 
су за ко но дав че вим вред но ва њи ма.

4.1.2. За кљу чак

У си сте му из вор ног тек ста ЗПП – пре Но ве ле 2014 – ис ти ца ње по гре шне 
оце не до ка за кроз ука зи ва ње на по гре шно утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња је 
би ло до зво ље но у свим слу ча је ви ма у ко ји ма је са ма ре ви зи ја би ла до зво ље-
на по себ ном за кон ском нор мом (до зво ље ност ре ви зи је по ка у зал ном кри те-
ри ју му, ка у зал на ре ви зи ја). Ни је био по тре бан до да тан услов да се по врх 
то га из ри чи том за кон ском нор мом та ко не што пред ви ђа.

4.2. Са да шње ста ње: но ве ли ра ни ЗПП

4.2.1. Ре флек сно деј ство но ве ли ра ног чл. 403 ст. 2 ЗПП Но ве лом 2014  
на мо гућ ност кон тро ле оце не до ка за?

Но ве лом 2014 је те мељ но пре у ре ђен си стем до зво ље но сти ре ви зи је, и 
то пре све га у до ме ну ње не сва ко доб не до зво ље но сти. Из вор ни чл. 403 ст. 2 
ЗПП је по стао чл. 403 ст. 1 т. 1, а до да та су још два слу ча ја до зво ље но сти 
ре ви зи је. Та ко, она је до зво ље на и ка да је дру го сте пе ни суд пре и на чио прво-
сте пе ну пре су ду и од лу чио о зах те ви ма стра на ка (чл. 403 ст. 2 т. 2), као и 
ка да је дру го сте пе ни суд усво јио жал бу, уки нио пр во сте пе ну пре су ду и 
од лу чио о зах те ви ма стра на ка (чл. 403 ст. 2 т. 3).

С об зи ром да се мо гућ ност на па да ња чи ње нич ног ста ња ве зу је и да ље 
за „слу чај” из чл. 403 ст. 2 ЗПП – јер, чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП су оста ли 
не про ме ње ни – по ста вља се пи та ње да ли је на тај на чин до шло и ши ре ња 
ове мо гућ но сти. За и ста чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП ни су про ме ње ни у 
том сми слу да се уме сто јед ни не го во ри у мно жи ни. Нор ме су ре ди го ва не 
та ко да од го ва ра ју из вор ном чл. 403 ст. 2 ЗПП: ка ко је у по то њем био пред-
ви ђен са мо је дан слу чај до зво ље но сти ре ви зи је, та ко чл. 407 ст. 2 и чл. 416 
ст. 3 ЗПП ве зу ју ју мо гућ ност на па да ња чи ње нич ног ста ња за „слу чај из чл. 
403 ст. 2“. Па ка ко је Но ве лом чл. 403 ст. 2 ЗПП обо га ћен за још два слу ча ја, 
а у чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП још увек је реч о „слу ча ју“, а не „слу ча-
је ви ма“, то би зна чи ло да по сто ји све сна од лу ка за ко но дав ца да се на па да ње 
чи ње нич ног ста ња у ре ви зи ји не од но си на све слу ча је ве из но вог чл. 403 ст. 
2 ЗПП, већ на са мо је дан. Но, у та квом сле ду, ко ли ко год био за сту пљив, 
оста је пи та ње – ко ји је то за и ста слу чај. Ка ко је по ка за но, са да шњи чл. 403 

35 О „ве за но сти прав не дог ма ти ке за за кон”, не на осно ву прав них раз ло га, већ због 
ње не функ ци је вид. E. А. Kra mer, 180 и след.
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ст. 2 т. 1 је већ тај слу чај, 36 па он да но ви слу ча је ви из чл. 403 ст. 2 т. 2 и 3 
ЗПП не би би ло об у хва ће ни. То се ипак не мо же узе ти без ре зер ве, јер тек 
тре ба да се „до ка же” та ко не што. У том сми слу, тре ба оста ви ти као мо гућ-
ност да је не про ме ње на ре дак ци ја чл. 407 ст. 2 и чл. 416 ст. 3 ЗПП у на зна-
че ном сми слу тек ре дак циј ски про пуст, а не би ло ка ква ин ди ци ја за на ме ру 
за ко но дав ца. Ка ко је ре че но, и ВКС при ци пи јел но по ла зи од та кве те зе.

Сто га, по ста вља се пи та ње мо гу ли се про на ћи ствар ни раз ло зи за ап со-
лут но упу ћи ва ње на са да шњи чл. 403 ст. 2 ЗПП, од но сно мо же ли се кон кре-
ти зо ва ти на ме ра за ко но дав ца да се и у слу ча је ви ма ре ви зи је из чл. 403 т. 2 
и 3 ЗПП омо гу ћи на па да ње чи ње нич ног ста ња.

4.2.2. Ra tio омо гу ћа ва ња на па да ња чи ње нич ног ста ња у ре ви зи ји  
из чл. 403 ст. 2 т. 3 ЗПП

До зво ље ност ре ви зи је у слу ча ју да је дру го сте пе ни суд усво јио жал бу, 
уки нуо пре су ду и од лу чио о зах те ви ма стра на ка (чл. 403 ст. 2 т. 3 ЗПП) подра-
зу ме ва за пра во да је дру го сте пе ни суд по одр жа ној оба ве зној дру го сте пе ној 
рас пра ви пре су дио о де лу пред ме та спо ра ко ји је до спео у дру гу ин стан цу. 
Уво ђе ње до зво ље но сти ре ви зи је у овом слу ча ју је без сум ње по сле ди ца схва-
та ња о ну жно сти обез бе ђи ва ња устав ног пра ва на прав но сред ство (чл. 36 
ст. 2 Уста ва). По ла зи се од то га да је оба ве зна дру го сте пе на рас пра ва функ-
ци о нал но пр во сте пе на, те је и пре су да жал бе ног су да су штин ски, по при-
ро ди, пр во сте пе на;37 она ни је ни по твр ђу ју ћа, чак и да гла си исто као прет-
ход но уки ну та, ни пре и на чу ју ћа, чак и да гла си дру га чи је од прет ход но 
уки ну те.38 Због то га се стран ка ма мо ра – пре све га пре ма схва та њу УС и 
за ко но дав ца39 – обез бе ди ти мо гућ ност ње ног на па да ња. Оту да до зво ље ност 
ре ви зи је.

36 Вид. го ре 4.1.
37 О та квог схва та њу у ли те ра ту ри упор. Не ве на Пе тру шић, „Ре ви зи о на овла шће ња 

дру го сте пе ног су да у но вом па р нич ном про це сном си сте му Ре пу бли ке Ср би је”, Прав ни 
жи вот 12/2005, 71; Ран ко Ке ча, „О но вој ре гу ла ти ви прав них ле ко ва у За ко ну у пар нич ном 
по ступ ку“, Прав ни жи вот 12/2005, 28.

38 Су прот но Б. По знић, В. Ра кић-Во ди не лић, 493. Та кав став је дог ма тич ки по гре шан, 
јер до по твр ђи ва ња по би ја не пре су де не мо же до ћи ако је она прет ход но уки ну та, што је 
код оба ве зне дру го сте пе не рас пра ве увек слу чај. Не мо же до ћи ни до пре и на че ња, јер би 
жал бе ни суд већ ка да за ка зу је оба ве зну глав ну рас пра ву мо рао уки ну ти пре су ду. Јед но став-
но, пре су ђе ње на кон оба ве зне дру го сте пе не рас пра ве је функ ци о нал но пра во пр во сте пе но 
пре су ђе ње. Упор. Ран ко Ке ча, Мар ко 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 1263 и след.

39 Упор. Обра зло же ње Но ве ле 2014, 8: у слу ча ју пре су ђе ња на осно ву оба ве зне дру го-
сте пе не рас пра ве „тре ба обез бе ди ти ин стан ци о ну кон тро лу”.
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Омо гу ћи ти ре ви зиј ску кон тро лу оце не до ка за у овом слу ча ју, ко ји је и 
је ди ни – ако се из у зме јед на об ја вље на су прот на од лу ка – при знат у прак си 
ВКС,40 чи ни се да је до ста ла ко оправ да ти. Дру го сте пе ни суд пре су ђу је на 
осно ву одр жа не глав не рас пра ве, на ко јој сам утвр ђу је чи ње нич но ста ње. По 
пра ви лу, то зна чи, да из во ди до ка зе и сам их це ни; он не кон тро ли ше чи ње-
нич не за кључ ке пр во сте пе ног су да, већ их сам до но си. Шта ви ше, уко ли ко 
се оба ве зна дру го сте пе на рас пра ва одр жа ва због то га што је чи ње нич но 
ста ње у пр во сте пе ној пре су ди не пот пу но, жал бе ни суд сам утвр ђу је де фи-
ци тар не чи ње ни це, и то оце ном до ка за ако су оне спор не. Сто га је иде ја да 
се упра во у тим слу ча је ви ма омо гу ћи кон тро ла de fac to пр во сте пе них утвр-
ђе ња. То је на кра ју и, с об зи ром на до ма ће схва та ње устав ног пра ва на прав-
но сред ство, из гле да и устав ни им пе ра тив. Ко ли ко је сâмо нео гра ни че но и 
ап со лут но устав но прав но на прав но сред ство прав но по ли тич ки оправ да но 
и по же ље но, али и ис прав но као ва же ћи кон цепт, са свим је дру го пи та ње.41 
Чвр сти ар гу мен ти го во ре да је за ко но да вац по шао од та квог схва та ња,42 што на 
кра ју и ВКС у јед ном бро ју слу ча је ва – до ду ше са мо у ре зул та ту – по твр ђу је.

4.2.3. Ra tio омо гу ћа ва ња на па да ња чи ње нич ног ста ња у ре ви зи ји  
из чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП

До зво ље ност ре ви зи је из чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП се ве зу је за слу чај ка да 
је дру го сте пе ни суд по би ја ну пре су ду пре и на чио. 43 До пре и на че ња дру го-
сте пе не пре и на чу ју ће пре су де до ла зи у че ти ри слу ча ја, ко ји се мо гу си сте-
ма ти зи ва ти у две гру пе. Пр ва под ра зу ме ва да је без про ме не чи ње нич ног 
ста ња утвр ђе ног у пр во сте пе ној пре су ди жал бе ни суд ис пра вио гре шку у 
ви ду по гре шне при ме не ма те ри јал ног пра ва (чл. 394 т. 4 ЗПП). Дру га се од-
но си на слу ча је ве ка да сам жал бе ни суд утвр ди дру га чи је чи ње нич но ста ње, 
и то та ко што на кон дру го сте пе не глав не рас пра ве дру га чи је оце ни до ка зе 

40 Вид. го ре 3.2.2.
41 Тре ба са мо ис та ћи да у сло ве нач ком пра ву, у ко јем та ко ђе по сто ји устав на га ран тија 

пра ва на прав но сред ство, не по сто ји до зво ље ност ре ви зи је у слу ча ју пре су ђе ња на осно ву 
дру го сте пе не рас пра ве.

42 Вид. фн. 39.
43 Пре ма вла да ју ћем схва та њу суд ске прак се, ре ви зи ја по овом осно ву ни је до зво ље на 

уко ли ко је по себ ном за кон ском од ред бом она не до зво ље на у од ре ђе ној вр сти спо ро ва, по пут 
спо ро ва ма ле вред но сти, др жа вин ског (по се сор ног) спо ра итд.; вид. УС, 21. 3. 2019 – Уж 
4885/17 са да љим упу ћи ва њи ма; ГО ВКС, 3. и 15. 3. 2015, Бил тен ВКС 1/2015, 334 (335); ВКС, 
1. 6. 2017 – Рев 944/17; 28. 12. 2016 – Рев 2321/16; 17. 3. 2016 – Прев 195/15; 18. 12. 2015 – Рев 
2194/15; 16. 9. 2015 – Рев 1613/15. Но, и сам ВКС од сту па у по је ди нач ним слу ча је ви ма – до-
ду ше без освр та на ра ни ју прак су и прав ни став ГО ВКС за ко ји је ве зан (чл. 43 ст. 3 За ко на 
о уре ђе њу су до ва) – па та ко сма тра да је до зво ље на ре ви зи ја због пре и на чу ју ће дру го сте пе-
не пре су де у спо ру за ис прав ку ин фор ма ци је, иа ко је она не до зво ље на пре ма чл. 126 ст. 3 
За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма; вид. ВКС, 16. 5. 2018 – Рев 2679/18.
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ко је сам из ве де, а ко је је већ из вео пр во сте пе ни суд, или је од био да их изве-
де (чл. 394 т. 1 ЗПП), или та ко што у сед ни ци ве ћа дру га чи је оце ни ис пра ве 
или дру ге по сред но оце ње не до ка зе, а по би ја на пре су да је за сно ва на ис кљу-
чи во на тим до ка зи ма (чл. 394 т. 2 ЗПП), или та ко што из ве де дру га чи ји 
за кљу чак о по сто ја њу бит них чи ње ни ца на осно ву ин ди ци ја од оног ко ји је 
из вео пр во сте пе ни суд (чл. 394 т. 3 ЗПП).44

Про ме на чи ње нич ног ста ња у свим на ве де ним слу ча је ви ма је сте по сле-
ди ца де лат но сти жал бе ног су да, ко ја за и ста спа да у оце ну до ка за у сми слу 
чл. 8 ЗПП.45 Због то га се мо же бра ни ти став да је за ко но да вац у тим слу ча-
је ви ма же лео да обез бе ди до дат ну кон тро лу пра вил но сти чи ње нич ног ста-
ња. Про сто, да он да ка да жал бе ни суд из ме ни чи ње нич но ста ње, ње го ва 
пра вил ност бу де под врг ну та ре ви зиј ској кон тро ли. По сре ди би би ла ра ди-
кал на те за о су штин ски пр во сте пе ном чи ње нич ном за кључ ку. Да је то по 
пра ви лу дог ма тич ки по гре шно, већ је по ка за но на дру гом ме сту.46 Но, то не 
зна чи да за ко но да вац ни је по шао од та квог схва та ња. Он је већ – за си гур но 
пре у зи ма ју ћи док три ну УС – по шао од то га да је би ло ко ја пре и на чу ју ћа 
пре су да су штин ски пр во сте пе на, и због то га је, за рад обез бе ђи ва ња устав ног 
пра ва на прав ни лек, до зво ље ност ре ви зи је ну жна. Пре ма то ме, и ов де тре-
ба има ти у ви ду вред но ва ња зак но дав ца, ко ја су мо жда прав но по ли тич ки 
про ма шај, али и да ље ве зу ју.

С дру ге стра не, ре че но не мо же да се при ме ни на дру го сте пе ну пре и-
на чу ју ћу пре су ду из чл. 394 т. 4 ЗПП, ко ја је да ле ко нај че шћи слу чај. Та да 
не ма про ме не чи ње нич ног ста ња, већ дру го сте пе ни суд пре у зи ма чи ње нич-
на утвр ђе ња из по би ја не пре су де, и то за што што сма тра да је оно пра вил но 
утвр ђе но, што прет по ста вља да је у жал би би ло ис так ну то по гре шно утвр-
ђе но чи ње нич но ста ње као жал бе ни раз лог, или за то што оно ни је ни би ло 
на па да но жал бом. Обра зло же ње се мо ра тра жи ти на дру гом ме сту. Сто га је 
пи та ње да ли по сто ји би ло ка кав ствар ни раз лог да се и у овом слу ча ју омо-
гу ћи ре ви зиј ска кон тро ла оце не до ка за.

Пре и на чу ју ћа пре су да жал бе ног су да у овом слу ча ју ни ка ко ни је су-
штин ски пр во сте пе на на оп штем пла ну, ка ко је то, ме ђу тим, сма трао УС и 
ти ме на те рао за ко но дав ца да уве де до зво ље ност ре ви зи је по овом осно ву.47 

44 По дроб ни је о слу ча је ви ма дру го сте пе не пре и на чу ју ће пре су де Р. Ке ча, М. Кне же вић, 
1260 и след. 

45 И за кљу чи ва ње пу тем ин ди ци ја је сте ме тод ко ји је об у хва ћен кон цеп том сло бод не 
оце не до ка за. Ин ди ци јал не чи ње ни це се утвр ђу ју као и прав но ре ле вант не чи ње ни це. Ме-
ђу тим, та да оне има ју функ ци ју до ка за, јер ути чу на оце ну исти ни то сти спор не тврд ње о 
прав но ре ле ван тим чи ње ни ца ма. О до ка зи ва њу пу тем ин ди ци ја вид. Ul rich Fo er ste, у: H. J. 
Mu si e lak, W. Vo it, § 284 марг. бр. 7.

46 Р. Ке ча, М. Кне же вић, 1278 и след.
47 УС, 30. 6. 2011 – IУз 1242/10, Билтен УС 1/2011, 292 и след.; Пи смо На род ној ску-

шти ни Ре пу бли ке Ср би је, 30. 6. 2011 – IУз 1242/10, Бил тен УС 1/2011, 645 и след.
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Про ме на прав не оце не ни ка ко не зна чи да се ти ме жал бе на пре су да „пре-
тва ра су штин ски у пр во сте пе ну”, па да због то га стран ци ко ја је ус пе ла у 
пр вом сте пе ну, а оште ће на је пре и на че њем, мо ра би ти омо гу ћен прав ни лек.48 
Оно што се ипак мо же де си ти је сте да жа ли лац ни је ни на па дао чи ње нич но 
ста ње, већ са мо прав ну оце ну, а да је жал бе ни суд усво јио жал бу и пре и на-
чио пре су ду. У та квом слу ча ју је са свим за ми сли во да су не ки де ло ви чи-
ње нич ног ста ња утвр ђе ни „на ште ту” про тив ни ка жа ли о ца, да кле стран ке 
ко ја је ус пе ла у пр вом сте пе ну, и ко ја је оште ће на дру го сте пе ни пре су ђе њем. 
Та стран ка ни је ни мо гла да из ја ви жал бу, јер јој је не до ста јао прав ни ин те-
рес (чл. 378 ст. 3, 389 ЗПП). У од го во ру на жал бу она не мо же да ис ти че 
сво је „жал бе не раз ло ге”, од но сно да у од го во ру на жал бу на па да чи ње нич но 
ста ње; та ко не што је стра но до ма ћем пра ву.49 Тек по што из гу би у дру гом 
сте пе ну по ка зу је се зна чај пр во сте пе них чи ње нич них за кљу ча ка по ње ну 
прав ну по зи ци ју. При мер тре ба то да по ка же.

У ту жби ра ди опо зи ва по кло на због не бла го дар но сти, ту жи лац твр ди да 
је ту же ни ње га вре ђао на од ре ђе ни на чин; ту же ни то оспо ра ва, и на во ди да то 
уоп ште ни је исти на. Пр во сте пе ни суд утвр ђу је исти ни тост ту жи о че вих тврд-
њи, али за кљу чу је да у та квом чи ње нич ном ком плек су ни је оства рен раз лог 
за опо зив по кло на. По жал би ту жи о ца – ко ји је ди ни има прав ни ин те рес за 
из ја вљи ва ње жал бе – у ко јој се ис ти че по гре шна при ме на ма те ри јал ног пра ва, 
дру го сте пе ни суд пре и на ча ва по би ја ну пре су ду, јер сма тра да та кав чи ње нич-
ни ком плекс ипак пред ста вља раз лог за опо зив по кло на.

На осно ву из ло же ног се по ка зу је да по сто ји и сми сао омо гу ћа ва ња на-
па да ња чи ње нич них за кљу ча ка код овог слу ча ја пре и на чу ју ће пре су де дру-
го сте пе ног су да. Он је ду бо ко уко ре њен у вред но ва њу по зи ци је про тив ни ка 
жа ли о ца. Да је по зи ци ја про тив ни ка жа ли о ца, а по то њег гу бит ни ка у дру гој 
ин стан ци, вред на за шти те у овом сми слу, из ри чи то по ка зу је ре фер нтно 
упо ред но пра во. Та ко се у ау стриј ском пра ву про тив ни ку жа ли о ца омо гу-
ћа ва да на па да за ње га штет ну пр во сте пе ну оце ну до ка за већ у од го во ру на 
жал бу (§ 468 ст. 2 реч. 2 аГрпп);50 шта ви ше, уко ли ко дру го сте пе ни суд на-
ме ра ва да пре и на чи пре су ду на под ло зи ре зул та та пр во сте пе не оце не до ка-
за, он да на чел но мо ра прет ход но да омо гу ћи про тив ни ку жа ли о ца да је 

48 Ви ди већ Р. Ке ча, М. Кне же вић, 1277 и след.
49 Функ ци ја од го во ра на жал бу се сво ди са мо на опо вр га ва ње ис так ну тих жал бе них 

раз ло га; упор. Б. По знић, 920.
50 О то ме у по је ди но сти ма са да љим упу ћи ва њи ма на суд ску прак су Her bert Pim mer, 

у: H. W. Fasching, A. Ko necny (2019), § 468 марг. бр. 19 и след.; An ne li se Ko dek, у: Wal ter H. 
Rec hber ger, Tho mas Klic ka (Hrsg.), ZPO. Zi vil pro zes sord nung, Wi en 20195, § 468 марг. бр. 5 и 
след.
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на пад не (§ 473а аГрпп).51 У не мач ком пра ву не са мо да дру го сте пе ни суд 
су штин ски па зи по слу жбе ној ду жно сти на пра вил ност чи ње нич них за кљу-
ча ка,52 већ се про тив ни ку жа ли о ца омо гу ћа ва да ука зу је на по гре шну оце ну 
до ка за као та кву, од но сно на по вре де по ступ ка ко је су ути ца ле на по гре шну 
оце ну до ка за.53 Пре ма то ме, ви ди се да је ин те ре сно ста ње иден тич но, али 
се оно ре ша ва дру га чи јим ме то дом: не омо гу ћа ва се ре ви зи ја због дру го сте-
пе ног пре и на че ња, у ко јој би се на па да ло и чи ње нич но ста ње, већ се све 
ре ша ва у окви ру дру го сте пе ног по ступ ка. Но, то упра во по ка зу је, ка ко је 
ре че но, да је у са да шњем кон тек сту срп ског жал бе ног по ступ ка омо гу ћа ва-
ње ре ви зиј ског на па да ња чи ње нич ног ста ња је ди но ре ше ње ко јим се ин те-
ре сно ста ње ре ша ва на за до во ља ва јућ на чин. Су прот но би има ло зна чај 
озбиљ ног си стем ског по ре ме ћа ја у ви ду не пот пу но сти прав не за шти те.

5. ОЦЕ НА ПО СТО ЈЕ ЋЕГ КОН ЦЕП ТА

5.1. Основ на по сле ди ца: сма њи ва ње функ ци о нал не  
спо соб но сти ВКС

Оно што је очи глед на по сле ди ца по сто је ћег кон цеп та, је сте (до дат но) 
оп те ре ће ње ВКС. Ви ше по сла – а до зво ље ност ис ти ца ња по гре шне оце не 
до ка за је сте до дат ни по сао за ре ви зиј ски суд, јер та да по сто ји ду жност да 
се из ја сни на та кав ре ви зиј ски на вод – под ра зу ме ва и ду же тра ја ње ре ви зиј-
ских по сту па ка. Tо је исто риј ски гле да но ина че и раз лог за не ги ра ње ре ви-
зиј ског су да као чи ње нич не ин стан це. Због то га што је ре ви зи ја ван ред ни 
прав ни лек, то на кра ју и до дат но угро жа ва прав ну си гур ност; што ви ше 
мо гућ но сти за про би ја ње прав но сна жно сти, то ма ње по ве ре ња у прав но сна-
жност, чи ји је не спо ран циљ и прав на си гур ност.54 Прак са ВКС о мо гућ но сти 
ре ви зиј ске кон тро ле оце не до ка за, за ко ју се у овом ра ду сма тра да је по гре-
шна, има ју ћи у ви ду ре че но до не кле је ра зу мљи ва. Ре стрик тив ни јим при-
сту пом ВКС сам по ку ша ва да иза ђе на крај са ра сту ћим оп те ре ће њем, ко је 

51 О то ме у по је ди но сти ма са да љим упу ћи ва њи ма на суд ску прак су H. Pim mer, у: H. 
W. Fasching, A. Ko necny (2019), § 473a марг. бр. 1 и след.; A. Ko dek, у: W. H. Rec hber ger, T. 
Klic ka, § 473a марг. бр. 1 и след.

52 О то ме вид. Wol fgang Ball, у: H. J. Mu si e lak, W. Vo it, § 529 марг. бр. 23; Re in hard Ga-
i er, „Das ne ue Be ru fun gsver fa hren in der Rechtsprec hung des BGH“, Ne ue Ju ri stische Woc-
henschrift 2004, 2043; BGH, 12.3.2014 – V ZR 257/03, Ne ue Ju ri stische Woc henschrift 2004, 1876.

53 Уме сто свих Bru no Rim mel sprac her, у: T. Ra uscher, W. Krüger, Münche ner Kom men tar 
zur Zi vil pro zes sord nung mit Ge richtsver fas sung sge setz und Ne ben ge set zen, München 20165, § 529 
марг. бр. 33.

54 Уп. са мо Ран ко Ке ча, „Ре дов ни и ван ред ни прав ни ле ко ви у пар нич ном по ступ ку”, 
Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1983, 306 и след.
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је по сле ди ца Но ве ле 2014. Ипак, то ни је на чин са ни ра ња, ка ко ће се ис по-
ста ви ти, круп ног прав но по ли тич ког про ма ша ја за ко но дав ца.

Оп те ре ће ње ВКС има да ле ко се жни је по сле ди це од пу ког ду жег тра ја ња 
ре ви зиј ских по сту па ка. То је ра зу мљи во са мо ако се про бле ма ти зу је ње го ва 
уло га ко ја је при мар на, или ка ко је то на дру гом ме сту ре че но, ње го ва са мо-
свој на уло га.55 Дру гим ре чи ма, кон цепт ре ви зиј ског су да као чи ње нич не 
ин стан це – ка да се има у ви ду ре че но – сма њу је ње го ву функ ци о нал ну спо-
соб ност.

Иа ко ни је у пу ном ка па ци те ту по ста вље но као дог ма тич ки и прав но по-
ли тич ки про блем, о уло зи ре ви зи је, по сле дич но о уло зи ВКС у пар нич ном 
по ступ ку, у по след ње вре ме се ар ти ку ли шу ста во ви.56 Го во ри се о вр хов ној 
ин стан ци ко ја тре ба да се ба ви са мо ва жним прав ним пи та њи ма, што је умно-
го ме по сле ди ца чи та ња не ких па су са из од лу ка ЕСЉП, од но сно не ких Пре-
по ру ка Са ве та Евро пе,57 ко је су од по чет ка ре фор ме пар нич ног по ступ ка (од 
2004) по ста ле не за о би ла зно, по не кад и је ди нио шти во.58 У том сми слу, ре ви-
зи ја тре ба да слу жи пр вен стве но ујед на ча ва њу суд ске прак се и раз во ју пра ва.59 
С дру ге стра не, ми смо већ ука за ли на окол ност да упр кос де фи ци ту из ри чи-
те устав не од ред бе, на ве де но је за пра во устав на уло га ВКС у гра ђан ским ства-
ри ма.60 И да ље, сми сао по сто ја ња ВКС је у те мељ ном и па жљи вом ре ша ва њу 
прав них пи та ња, што не зна чи про сто ба вље ње спи си ма пред ме та и за кон ским 
тек сто ви ма, већ ис тра жи ва ње ли те ра ту ре и по сто је ће соп стве не или ту ђе 
суд ске прак се. Ре ши ти јед но на чел но прав но пи та ње ни је про сто да ва ње одго-
во ра „да или не”, већ да ва ње оп се жног обра зло же ња, у ко јем се на про вер љив 
на чин из ла же пут до од го во ра. Ни је не у ме сно ре ћи да гра ђа ни има ју пра во на 
та кву вр хов ну ин стан цу, ко ја ни је про сто тре ћа ин стан ца,61 већ ква ли та тив но 

55 Упор. Р. Ке ча, М. Кне же вић, 1281.
56 Про бле ма ти зо ва ње уло ге ре ви зи је и вр хов не ин стан це ипак ни је пот пу но но во, с 

об зи ром да је Ра кић-Во ди не лић пре ви ше од 30 го ди на то учи ни ла, али без ути ца ја на та да-
шњи дис курс; упор. В. Ра кић-Во ди не лић (1995), 269 и след.

57 Та ко ре пре зен та тив но УС, 14. 3. 2013, IУз 2/10, СГ РС 53/13, 132.
58 О то ме, са не га тив ном оце ном у ви ду „ма ни је за пре по ру ка ма Са ве та Евро пе”, вид. 

Мар ко Кне же вић, Рас прав но на че ло у срп ском пар нич ном по стип ку, Бе о град 2016, 347, 359, 
386; упор. и А. Јак шић (2017), 176: др жа ве на ста ле рас па дом бив ше СФРЈ „слу же као екс пе-
ри мен тал на по ља за им пле мен та ци ју ра зних Пре по ру ка“.

59 Упор. УС, 14. 3. 2013, IУз 2/10, СГ РС 53/13, 132; Ни ко ла Бо ди ро га (2013), 196; Н. Бо-
ди ро га (2012а), 234: „не за слу жу је сва ки пред мет да до ђе пред ВКС, већ са мо уко ли ко је реч 
о пред ме ту где је то нео п ход но ра ди за у зи ма ња на чел ног ста ва ра ди је дин стве не суд ске 
при ме не пра ва, да ва ња но вог ту ма че ња и сл.”.

60 Р. Ке ча, М. Кне же вић, 1280 и след.
61 Да ли је ре ви зиј ски суд уоп ште тре ћа ин стан ца ве о ма је спор но, с об зи ром да је ре-

ви зи ја ван ред ни прав ни лек; од рич но В. Ра кић-Во ди не лић (1995), 59; по тврд но Б. По знић, 
954. С дру ге стра не, УС – без про бле ма зи зо ва ња – го во ри о тре ћој ин стан ци, од но сно о 
тро сте пе ном су ђе њу; упор. УС, 14. 3. 2013, IУз 2/10, СГ РС 53/13, 131. – Те за о не ги ра њу тре ће 
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дру га чи ја ин стан ца.62 У том сми слу, ви дљи ва дра стич на раз ли ка из ме ђу са-
др жа ја и сти ла не мач ких, ау стриј ских, па и сло ве нач ких ре ви зиј ских од лу ка 
с јед не, и од лу ка ВКС с дру ге стра не,63 мо же се де ли мич но об ја сни ти оп те ре-
ће но шћу ВКС ства ри ма ко је не ма ју ве зе са ре ша ва њем на чел них прав них 
пи та ња.64 Са мо су ди је ко је има ју пре све га вре мен ске ре сур се је су у ста њу да 
од го во ре иза зо ву сво је уло ге. То ни је ни шта но во гле да но у упо ред но прав ном 
кон тек сту, већ са свим обр ну то, ди ску си је о овом пи та њу се во де де це ни ја ма. 
Ре зул тат је на жа лост ма ло по знат у до ма ћој јав но сти: у прав ном кру гу Сред-
ње Евро пе, за кључ но са не ким др жа ва ма на ста лим рас па дом СФРЈ, схва та ње 
о вр хов ној ин стан ци ко ја оства ру је пре све га јав ну функ ци ју је од не ло пред-
ност. 65 Ре фор ме ау стриј ског,66 не мач ког,67 че шког,68 пољ ског,69 сло ве нач ког и 

ин стан це (Ра кић-Во ди не лић) те шко мо же да се од бра ни уко ли ко се ко ри сти фран цу ски ар-
гу мент „да ре ви зиј ски суд не су ди о пред ме ту спо ра”, с об зи ром да је то не спо ји во са срп ским 
(и ра ни јим ју го сло вен ским) пра вом.

62 У том сми слу и Н. Бо ди ро га (2013), 196: „ВКС не сме да се пре тво ри у пр во сте пе ни 
суд”. То ме тре ба до да ти да ВКС не сме да се пре тво ри ни у дру го сте пе ни суд.

63 Стил обра зло же ња ВКС се мо же ока рак те ри са ти као до ста кру ти, би ро крат ски и 
не ди скур сив ни, у ко јем не ма упу ћи ва ња или по ле ми са ња са ра ни јом суд ском прак сом и 
док три ном. Не мач ки и швај цар ски сти ло ви су тра ди ци о нал но пот пу но су прот ни, а ау стриј-
ски одав но све ви ше ли чи на њих. Сло ве нач ки Вр хов ни суд ко ли ко је ви дљи во све ви ше и 
ви ше иде у том прав цу.

64 Сва ка ко да је јед на ко зна ча јан фак тор раз ли ке и са мо ре флек си ја су ди ја, као и ме-
то до ло шка ори јен та ци ја. Дис кур сив ном и ар гу мен та тив ном сти лу од го ва ра су ди ји на пред-
ста ва о соп стве ној уло зи ко ја се не сво ди на суп сумп ци о ни апа рат, од но сно пред ста ва о 
су ђе њу као пот пу но тран спа рент ном вр ше њу јед не др жав не вла сти, што ну жно зах те ва 
из ла га ње ме то до ло шког пу та ре ше ња прав них пи та ња.

65 Упор. Alan Uze lac, Aleš Ga lič, „Chan ging Fa ces of Post-so ci a list Su pre me Co urts: Cro-
a tia and Slo ve nia Com pa red”, у: C. van Rhee, Y. Fu (eds.), Su pre me Co urts in Tran si tion in Chi na 
and the West, Cham 2017, 207 и след.

66 Од 80тих го ди на про шлог ве ка по сте пе но се уво дио си стем ре ви зи је по до пу ште њу, 
да би од 2002. го ди не он био је ди ни; ис црп но Al fons Zec hner, у: H. W. Fasching, A. Ko necny 
(Hrsg.), Kom men tar zur Zi vil pro zes sge set zen, Band IV/1, Wi en 20052, vor §§ 502 ff марг. бр. 1 и 
след.; Eli sa beth Lo vrek, Gottfried Mus ger, у: H. W. Fasching, A. Ko necny (2019), vor §§ 502 ff 
марг. бр. 25 и след.; вид. и An dre as Ge rol din ger, „Der Zu gang zum OGH in Zi vil sac hen“, у: E. 
Ko dek (Hrsg), Zu gang zum OGH, Wi en 2012, 68 и след.; А. Ko dek, у: W. Rec hber ger, T. Klic ka, 
vor § 502 марг. бр. 2 и след.

67 Ре фор мом од 2001. го ди не уве ден је у пот пу но сти си стем ре ви зи је по до пу ште њу, 
вид. H. Prütting, у: B. Wi ec zo rek, R. Schütze, § 543 марг. бр. 2 и след.; Leo Ro sen berg, Karl-He-
inz Schwab, Pe ter Got twald, Zi vil pro zes srecht, München 201017, 819 и след.; Mat thi as Ja cobs, у: 
Fri e drich Stein, Mar tin Jo nas, Kom men tar zur Zi vil pro zes sord nung, Band 6, be arb. von Chri stoph 
Alt ham mer, Mat thi as Ja cobs und Chri stian Ber ger, Tübin gen 201823, vor § 542 марг. бр. 3, § 543 
марг. бр. 1 и след.; Lud ger T. Tra ut, Der Zu gang zur Re vi sion in Zi vil sac hen, Köln 2006, 9 и след.

68 Упор. Mic hal Bo bek, „Qu an tity or Qu a lity – Re a so ning the Ro le of Su pre me Ju ris dic tion 
in Cen tral Eu ro pe”, Ame ri can Jo ur nal of Com pa ra ti ve Law 57 (2009), 46 и след.

69 Ta de utz Ereciński, „Ent wic klung der Re ge lung der Kas sa tion in Zi vil sac hen in Po len”, у: 
L. Bit tner (Hrsg.), Festschrift für Wal ter H. Rec hber ger zum 60. Ge burt stag, Wi en 2005, 122 и след.
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хр ват ског пра ва70 то по ка зу ју. С дру ге стра не, и у дру гим зе мља ма се ја вља 
по тре ба за пре и спи ти ва њем уло ге вр хов не ин стан це.71

Ка да се има у ви ду ре че но, тра жи ти од су ди ја ВКС да про ве ра ва ју и 
оце ну до ка за зна чи спу та ва ти их од оства ре ња са мо свој не уло ге.

5.2. Сме шта ње ре ви зиј ске кон тро ле оце не до ка за  
у ши ри кон текст

Прет ход ни за кљу чак не мо же изо ло ва но да се по сма тра. По сто је ћи кон-
цепт ре ви зиј ске оце не до ка за ни је уса мље ни фак тор сма њи ва ња функ ци о-
нал не спо соб ност ВКС, већ обрат но, са да шњи ре ви зиј ски си стем као та кав 
је пре ус по ста вљен та ко да се оне мо гу ћи оства ре ње на зна че не са мо свој не 
уло ге ВКС. Та ко ка ко је уре ђе на, до зво ље ност ре ви зи је по ка зу је да за ко но-
да вац из гле да ни не же ли функ ци о нал но спо соб ну вр хов ну ин стан цу. Она 
је ту да би се пр вен стве но обез бе ди ла по је ди нач на пра вич ност (пра вил ност 
пре су ђе ња као та кво), и то да ли за то што је дан спор то за вре ђу је због со ци-
јал них, при вред них и сл. кри те ри ју ма (ка у зла на и вред но сна ре ви зи ја), или 
за то што је је то – пре ма УС, де лу док три не и са мом за ко но дав цу – ну жно 
због оства ре ња устав ног пра ва на прав но сред ство, ко је је опет сâмо из раз 
вред но ва ња по је ди нач не пра вич но сти. Тек ако ре ви зи ја ни је до зво ље на по 
тим кри те ри ју ми ма, он да ВКС тре ба да бу де суд ко ји се ба ви на чел ним прав-
ним пи та њи ма (чл. 404 ЗПП). 

Упо ред но прав но гле да но, ка ко у прав цу зе ма ља на ста лих рас па дом 
СФРЈ, та ко и у прав цу зе ма ља ко је су под тра ди ци о нал ним ути ца јем не мач-
ког и ау стриј ског пра ва, до ма ћи си стем ре ви зи је је го то во уса мљен. И то с 
раз ло гом: ак це нат на обез бе ђи ва њу јав не функ ци је вр хов не ин стан це ну жно 
зах те ва ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих фил те ра ње не до ступ но сти. До зво ли-
ти ре ви зи ју са мо за што што се ра ди о нпр. спо ру о ау тор ском или срод ним 
пра ви ма, па и о за кон ском из др жа ва њу или от ка зу уго во ра о ра ду, или за то 
што по би ја на вред ност пред ме та спо ра пре ла зи не ка кав цен зус, зна чи ус по-
ста ви ти фил те ре до ступ но сти вр хов не ин стан це ко ји су кон тра про дук тив ни. 
Ко нач но, чак и да се ин си сти ра на по је ди нач ној за шти ти као при мар ном ци љу, 
ис прав но Бо бек (Bo bek) за че шко ста ње по ста вља пи та ње, „ка ква по је ди нач-
на прав на за шти та се ну ди кроз по вр шно и бр зо пле то ре ша ва ње хи ља да 

70 Ре фор мом од 2019. го ди не уве ден је си стем ре ви зи је по до пу ште њу, уз за др жа ва ње 
ка у зал не ре ви зи је, вид. De jan Bo dul, „Ras pra ve o no vom mo de lu re vi zi je u hr vat skom pro ce snom 
pra vu“, Har mo ni us 1/2019, 68 и след.

71 О ста њу у Фран цу ској, где су ди је та мо шњег Ка са ци о ног су да пле ди ра ју за уво ђе ње 
си сте ма слич ног не мач ком или ау стриј ском, као и у от по ру док три не вид. Fre de ri que Fer rand, 
„Der fragwürdi ge Wil le des französischen Kas sa ti on sho fes zur Selbstre form“, у: B. Gsell, W. Hau 
(Hrsg.), Rechtsmit tel im Zi vil pro zess – Hom ma ge an Bru no Rim mel sprac her, Ba den-Ba den 2019, 
47 и след.
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пред ме та го ди шње”.72 На и ме, гра ђан ска ве ћа ВКС у 2019. го ди ни, са ста вље-
на од укуп но све га 19 су ди ја, од лу чи ла су ме ри тор но о 2.891 ре ви зи ји.73, 74

Уко ли ко се же ли вр хов на ин стан ца ко ја ће би ти на лик упо ред но прав ним 
пар ња ци ма, а то зна чи суд ко ји чи ја је де лат ност ква ли та тив но дру га чи ја од 
дру гих су до ва, он да је ре ви зиј ска кон тро ла оце не до ка за тек дру го ра зред но 
стра но те ло. Основ на си стем ска гре шка – ако се по ђе од ов де за сту па не уло-
ге ВКС – је сте уре ђе ње до зво ље но сти ре ви зи је.75 На тра гу ре че ног је на 
кра ју сам ВКС, ко ји се, мо же се сло бод но ре ћи, по бу нио про тив за ко но дав ца, 
тра же ћи уки да ње чл. 403 ст. 2 т. 2 и 3 ЗПП. Ка ко се ис ти че у Ини ци ја ти ви 
Оп ште сед ни це ВКС за про ме ну ЗПП, по сто ја ње ових осно ва до зво ље но сти 
ре ви зи је, из ме ђу оста лог, „не во ди у ефи ка сно тре ће сте пе но од лу чи ва ње и 
не од го ва ра уло зи ко ју тре ба да има Вр хов ни ка са ци о ни суд као нај ви ши суд 
у Ре пу бли ци Ср би ји“.76 

5.3. Устав но пра во на прав но сред ство као кост у гр лу?

Ге не ра тор са да шњег уре ђе ња до зво ље но сти ре ви зи је, али и ре ви зиј ске 
кон тро ле оце не до ка за, не сум њи во је устав но пра во на прав но сред ство (чл. 
36 ст. 2 Уста ва). Бо ље ре че но, то је вла да ју ће схва та ње о ње го вој са др жи ни 
и при ро ди. По зна то је да је УС фор му ли сао до са да не за бе ле же ну док три ну 
о пре и на чу ју ћој пре су ди жал бе ног су да као увек но вој, да кле, пр во сте пе ној 
пре су ди у „ма те ри јал но прав ном сми слу”,77 и ти ме отво ре но на те рао за ко-
но дав ца да уве де до зво ље ност ре ви зи је.78 Та ко ђе, и сам за ко но да вац је по шао 
од то га да је пре су ђе ње на осно ву оба ве зне дру го сте пе не рас пра ве увек за-
пра во пр во сте пе но, па је увео до зво ље ност ре ви зи је и по том осно ву.79 Омо-

72 M. Bo bek, 56.
73 Вид. Ста ти сти ка о ра ду су до ва оп ште над ле жно сти у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од 

01.01.2019. – 31.01.2019. го ди не, 9, до ступ но на https://www.vk.sud.rs/si tes/de fa ult/fi les/at tac-
hments/STA TI STI KA%20-%20OP STA%20NAD LE ZNOST%202019.pdf 

74 При ме ра ра ди, ау стриј ски Вр хов ни суд (Ober ster Ge richtshof ) је у 2019. го ди ни ме-
ри тор но ре шио 915 ре ви зи ја. При то ме, у гра ђан ским ства ри ма је по сту па ло 42 су ди ја. Вид. 
Ober ster Ge richtshof (Hrsg.), Tätigkeitsbericht 2019, Wi en 2020, 10.

75 О то ме са мо за слу чај до зво ље но сти ре ви зи је из чл. 403 ст. 2 т. 2 ЗПП вид. већ Р. 
Ке ча, М. Кне же вић, 1280 и след.

76 Ини ци ја ти ва Оп ште сед ни це Вр хов ног ка са ци о ног су да за из ме ну За ко на о пар нич-
ном по ступ ку од 25.12.2019. го ди не, 2; до ступ но на https://www.vk.sud.rs/si tes/de fa ult/fi les/
at tac hments/Ini ci ja ti va%20Op ste%20sed ni ce%20Vr hov nog%20ka sa ci o nog%20su da%20za %20
iz me nu%20Za ko na%20o%20par nic nom%20po stup ku.pd f.

77 УС, 30. 6. 2011 – IУз 1242/10, Билтен УС 1/2011, 292/293. Шта за и ста зна чи од ред ни-
ца „ма те ри јал но прав ни сми сао”, УС не обра зла же. 

78 Вид. УС, Пи смо На род ној ску шти ни Ре пу бли ке Ср би је, 30. 6. 2011 – IУз 1242/10, 
Бил тен УС 1/2011, 645 и след.

79 Вид. фн. 39.
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гу ћа ва ње кон тро ле и оце не до ка за у тим слу ча је ви ма ре ви зи је, про сто је 
при род на по сле ди ца – про тив сва ке пр во сте пе не пре су де тре ба обез бе ди ти 
пу ну кон тро лу пра вил но сти пре су ђе ња. 

Ка те го рич ки бра ни ти на ве де но на оп штем пла ну је не мо гу ће, чак и да 
се при хва ти ап со лут но схва та ње устав но пра ва на прав но сред ство. Да је 
те за УС ви ше стру ко мањ ка ва, де таљ но је обра зло же но на дру гом ме сту.80 
Ов де тре ба на по ме ну ти да и он да ка да је дру го сте пе но пре су ђе ње за и ста у 
дог ма тич ком сми слу пр во сте пе но, по сто ји про стор за дру га чи је гле ди ште.

Утвр ђе ње јед не чи ње ни це до ка зи ва њем у жал бе ном по ступ ку, ко ја уоп-
ште ни је би ла са др жа на у пр во сте пе ном чи ње нич ном ста њу, је сте су штин-
ски пр во сте пе но утвр ђе ње. Та ко не што је за ми сли во у слу ча ју оба ве зне 
дру го сте пе не рас пра ве. Омо гу ћи ти ре ви зи ју са мо због ре че ног, а по врх то га 
омо гу ћи ти и кон тро лу оце не до ка за, зна чи по ћи од јед ног ап со лут ног схва-
та ња устав ног пра ва на прав но сред ство (чл. 36 ст. 2 Уста ва), и то све сно на 
уштрб дру гих вред но сти и ци ље ва. Ка ко је ре че но, фун да мен тал но се сма-
њу је функ ци о нал на спосб но сти ВКС. Шта ви ше, све што се же ле ло са за бра-
ном дво стру ког уки да ња пр во сте пе них пре су да (чл. 387 ст. 3 ЗПП), чи ја је 
по сле ди ца кон цепт оба ве зне дру го сте пе не рас пра ве (чл. 383 ст. 4 ЗПП) – 
убр за ње по ступ ка и сма ње ње тро шко ва81 – гу би се кроз сва ко доб ну до зво-
ље ност ре ви зи је, у ко јој се, као до дат но оп те ре ће ње ВКС, и оце на до ка за 
мо же кон тро ли са ти. Но, у ам би јен ту ап со лут ног схва та ња устав ног пра ва 
на прав но сред ство, то је је ди но ре ше ње.

Дру га чи је ре ше ње ове, на из глед пат по зи ци је, мо гу ће је уко ли ко се 
дру га чи је схва ти устав но пра во на прав но сред ство (чл. 36 ст. 2 Уста ва). Тако, 
и ово пра во би би ло до ступ но огра ни че њи ма ко ја су оправ да на дру гим, устав-
ним раз ло зи ма.82 Иа ко се прет ход но о то ме за у зео ка те го рич ки од ри чан став,83 
чи ни се да по сто ји ипак мо гућ ност за ре ла ти ви зо ва ње.84 При ме ри за та ко 
не што по сто је упра во у пра ви ма зе ма ља ко је и да ље ба шти не ју го сло вен ски 
кон цепт устав ног пра ва на прав но сред ство. На и ме, у сло ве нач ком, хр ват ском 
и цр но гор ском пра ву жал бе ни суд мо же сам на дру го сте пе ној рас пра ви 

80 Р. Ке ча, М. Кне же вић (2017), 1251 и след.
81 Упор. Ран ко Ке ча (2005), 27; Н. Пе тру шић, 68. ГО ВКС та ко ђе ре зо ну је у истом сми-

слу, вид. Бил тен ВКС 1/2015, 327.
82 О то ме из пре све га хр ват ске пер спек ти ве Alan Uze lac, „Ustav no pra vo na žal bu u 

gra đan skim stva ri ma: jam stvo is prav nog pre su đe nja ili re likt proš lo sti?”, у: A. Uze lac et. alt. (ur.), 
Dje lo tvor na prav na zaš ti ta u prav nič nom po stup ku. Za greb 2013, 236 и след.

83 Вид. Р. Ке ча, М. Кне же вић (2017), 1259 и след.; Мар ко Кне же вић, „О жал би про тив 
пре су де у по ступ ку у спо ру ма ле вред но сти“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду (ЗбоНС) 4/2012, 397.

84 Ме ђу тим, и да ље је кон цепт огра ни че не жал бе у спо ру ма ле вред но сти про ти ван 
устав ном пра ву на прав но сред ство, јер је због не при хва тљи вих цен зу са реч о не про пор ци-
о нал ном огра ни че њу устав ног пра ва, упор. М. Кне же вић (2012), 397 и след.
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утвр ђу је чи ње ни це ко је су де фи ци тар не; дру гим ре чи ма, да сам са ни ра не пот-
пу но чи ње нич но ста ње.85,86 Ме ђу тим, ре ви зи ја ни је до зво ље на ис кљу чи во 
због та квог по сту па ња, још ма ње да је омо гу ће на ре ви зиј ска кон тро ла дру-
го сте пе них, но вих чи ње нич них утвр ђе ња. С дру ге стра не, и у овим прав ним 
си сте ми ма по сто ји устав но пра во на прав но сред ство, и то у ма ње-ви ше ис тој 
ре дак ци ји као у до ма ћем Уста ву.87 Ка да се то има у ви ду, чи ни се да је вред-
но ва ње функ ци о нал не спо соб но сти ВКС оправ дан раз лог да се устав но пра во 
на прав но сред ство огра ни чи у слу ча је ви ма ка да је дру го сте пе на пре су да 
ма кар и са мо у од ре ђе ним де ло ви ма су штин ски пр во сте пе на. У су прот ном, 
или ће се оста ти при са да шњем ста њу, што је по губ но по функ цо ни са ње ВКС, 
или ће се за рад тог ци ља уки ну ти кон цепт, пре све га, оба ве зне дру го сте пе-
не рас пра ве, тј. за бра не дво стру ког уки да ња пр во сте пе них пре су да. По то ње 
зна чи по вра так у си стем пинг-понг су ђе ња, ко ји је био ка рак те ри сти чан за 
пар нич ни по сту пак у СФРЈ и СРЈ, а што је ва жни је, он је био ге не ра тор пре-
ду гог тра ја ња по сту па ка.88

ЛИ ТЕ РА ТУ РА И ИЗ ВО РИ

Бо ди ро га Ни ко ла, „Ван ред ни прав ни ле ко ви у но вом За ко ну о пар нич ном по-
ступ ку”, Пра во и при вре да 7–9/2012

Бо ди ро га Ни ко ла, „При ступ Вр хов ном ка са ци о ном су ду у гра ђан ским ства ри-
ма”, у: С. Ли лић (прир.), Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан-
дар да у прав ни си стем Ср би је, књи га 3, Бе о град 2013

Бо ди ро га Ни ко ла, Но ви За кон о пар нич ном по ступ ку, Бе о град 2012 
Јак шић Алек сан дар, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 20126

Јак шић Алек сан дар, Гра ђан ско про це сно пра во, Бе о град 20179

Ке ча Ран ко, „Ре дов ни и ван ред ни прав ни ле ко ви у пар нич ном по ступ ку”, Збор-
ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 1983

Ке ча Ран ко, „О но вој ре гу ла ти ви прав них ле ко ва у За ко ну у пар нич ном по ступ-
ку“, Прав ни жи вот 12/2005

Ке ча Ран ко, Кне же вић Мар ко, „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 
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Zulässigkeit re vi si on srec htlic her Be we iswürdi gungsüber prüfung  
im Zi vil pro zess

– Zum An wen dung sbe re ich des Art. 407 Abs. 2 iVm Art. 403  
Abs. 2 ser bischer ZPO –

Zusammenfassung: Die Re vi sion ge gen Ur teil im Zi vil pro zess wur de tra di-
ti o nell im ser bischen Recht als ein Rechtsmit tel ver stan den, in dem un ric hti ge 
Tat sac hen fe stel lung als Re vi si on sgrund unzulässig ist, dh re vi si on srec htlic he 
Über prüfung der Be we iswürdi gung wur de aus geschlos sen. Stam mfas sung der 
ZPO aus 2011 er la ub te aber – in ei nem Fall – ei ne sol che Über prüfung (Art. 407 
Abs. 2 iVm Art. 403 Abs. 2 a.F. ser bischer ZPO). Die in der ZPO No vel le aus 2014 
vor ge nom me ne gründlic he Be ar be i tung der Zulässigkeit der Re vi sion hat te, zu min dest 
auf der re dak ti o nel le Ebe ne, den An wen dung sbe re ich der re vi si on srec htlic he 
Be we iswürdi gungsüber prüfung be wi rkt. Da bei ist noch nicht geklärt – we der in 
der Rechtsprec hung noch in der Le hre – in wi e we it es re icht. Im Ab han dlung wird 
zu erst An wen dung sbe re ich des Art. 407 Abs. 2 iVm Art. 403 Abs. 2 n.F. ser bischer 
ZPO) auf ge grif fen, um ei ne schleißen de Be wer tung des gel ten de Re vi si on smo dell 
zu ermöglichen. Die Er geb nis se ze i gen zusätzliche Be de u tun gsver lu ste des Re vi-
si on s ge ric htes, die aber oh ne hin spürbar sind, wenn man das gel ten de Revisions-
zulässigkeitsmodell in Be tracht zi eht.

Schlüsselwörter: Re vi sion ge gen Ur teil, Ober stes Kas sa ti on sge richt, Be weis-
würdi gung, un ric hti ge Tat sac hen fe stel lung, Re vi si on sgrund.
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