
Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, 
врз основа на член 91 став 3 од Законот за судовите („Службен весник на 
РМ“ бр.58/2006) и член 160 став 3 од Судскиот деловник („Службен весник 
на РМ“ бр.71/2007), на одржаната седница на ден 8.07.2008 година, 
утврди: 
  
  

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ 
  

I. Второстепениот суд кој во согласност со одредбата од членот 372 
став 4 од Законот за парничната постапка, против пресудата што ја донел, 
во изреката дозволил да се изјави ревизија, должен е во образложението 
на пресудата на јасен и недвосмислен начин да го дефинира 
материјалноправното или процесноправното прашање од кое зависи 
одлуката во спорот и причините зошто смета дека истото е важно за 
обезбедување на единствена примена на законот и уедначување на 
судската практика, задолжително наведувајќи ги правосилните пресуди 
што ги донел истиот или друг суд во Република Македонија за истото 
правно прашање кои меѓу себе се различни. 

  
II. Ревизијата изјавена против второстепената пресуда од членот 

372 став 4 од Законот за парничната постапка, која ги исполнува 
законските услови (сфатени во смисол на точката I од ова правно 
мислење), а е изјавена само заради материјалноправното или 
процесноправното прашање поради кое е дозволена, не може да биде 
отфрлена од ревизискиот суд и доколку тој оцени дека правното прашање 
поради кое таа е изјавена не е важно за обезбедување на единствената 
примена на законот и уедначување на судската практика. Таквата ревизија 
судот ќе ја одбие како неоснована. 
  

III. Ревизијата изјавена против второстепената пресуда од членот 
372 став 4 од Законот за парничната постапка, која не ги исполнува 
законските услови (сфатени во смисол на точката I од ова правно 
мислење), не може да биде отфрлена од ревизискиот суд и таквата 
ревизија ќе биде одбиена како неоснована. 
  

IV. Ревизијата изјавена против второстепената пресуда од членот 
372 став 4 од Законот за парничната постапка, која ги исполнува 
законските услови (сфатени во смисол на точката I од ова правно 
мислење), од ревизискиот суд ќе биде отфрлена, ако тој утврди дека таа 
не е изјавена поради правното прашање заради кое е дозволена. 

  
  

О б р а з л о ж е н и е 
  
  

Со Законот за парничната постапка („Службен весник на РМ“ 
79/2005), кој почна да се применува од 29.12.2005 година, се 
определуваат и правилата на постапката за ревизијата како вонреден 
правен лек. За разлика од ревизијата која постоеше и во Законот за 



парничната постапка („Службен весник на РМ“ бр.33/98 и бр.44/2002), кој 
престана да важи на ден 29.12.2005 година, во сега важечкиот закон се 
предвидени повеќе новини кои се во согласност со концептот и целта на 
законодавецот за создавање на процесен закон со правила кои ќе 
овозможат овластените субјекти побрзо и поефикасно да ги заштитат 
своите субјективни права.  
  

Една, од позначајните новини е и решението предвидено во членот 
372 став 4 од Законот за парничната постапка. Текстот на оваа одредба 
гласи: Ревизијата по исклучок е дозволена и против второстепена пресуда 
против која не може да се изјави ревизија според ставот (2) од овој член, 
ако второстепениот суд во изреката на пресудата што ја донел, тоа го 
дозволил. Второстепениот суд може така да одлучи, ако оцени дека 
одлуката во спорот зависи од решавање на некое материјалноправно или 
процесноправно прашање важно за обезбедување на единствена 
примена на законот и уедначување на судската практика. Во 
образложението на пресудата второстепениот суд е должен да наведе 
заради кое правно прашање ја дозволил ревизијата и да ги наведе 
причините поради кои смета дека ова е важно за обезбедување на 
единствена примена на законот и уедначување на судската практика.  
  

Со оглед дека се работи за „исклучок“ кога ревизијата е дозволена, 
неопходно потребно е да се знае и содржината на одредбата од ставот 2 
од истиот член која го определува „правилото“ за изјавување на ревизија, 
а тоа гласи: Странките можат да изјават ревизија против второстепена 
пресуда, ако вредноста на предметот на спорот на побиваниот дел на 
пресудата надминува 500.000,00 денари.  
  

За целосно и правилно разбирање на решението од ставот 4 на овој 
член, не помалку важно е да се знае и решението содржано во ставот 5 
од овој член кое определува дека одредбите од ставовите (2) и (4) на овој 
член не се применуваат во оние спорови за кои со овој или со друг закон 
изречно е одредено дека за нив ревизија не е дозволена. 

  
Навидум, одредбата од ставот 4 од членот 372 од Законот е јасна и 

применлива, без потреба од нејзино дополнително толкување. Меѓутоа, 
во  
судската практика на второстепените судови, при примената на оваа 
одредба се изразени различни ставови по однос на прашањето кога се 
исполнети законските услови за дозволување на ревизија и што треба да 
содржи образложението на пресудата.  
  

Од извршената анализа на повеќе пресуди на второстепените 
судови од различни апелациони подрачја во државата, во предметите по 
кои Врховниот суд на Република Македонија треба да одлучува како 
ревизиски суд, се утврди дека дозволените ревизии само делумно ги 
исполнуваат условите на законот определени во ставот 4 од членот 372. 
Условите на Законот беа исполнети само во делот со кој се одредува дека 
второстепениот суд „во изреката на пресудата што ја донел ќе дозволи 
ревизија“. Во останатиот дел кој се однесува на „оценката на судот дека 



одлуката во спорот зависи од решавање на некое материјалноправно или 
процесноправно прашање важно за обезбедување на единствена 
примена на Законот и уедначување на судската практика“ и во делот за 
должност на судот во образложението на пресудата да наведе „заради 
кое правно прашање ја дозволил ревизијата и да ги наведе причините 
поради кои смета дека ова е важно за обезбедување на единствена 
примена на законот и уедначување на судската практика“, условите на 
законот не беа исполнети, а за илустрација ќе бидат наведени само 
неколку делови од образложението на некои пресуди.  

  
Во предмет, со тужбено барање за надомест на штета од 

сообраќајна незгода, што ја претрпел тужителот како патник во автобус, 
во кој тужен било друштво за осигурување, второстепениот суд делумно 
усвојувајќи го тужбеното барање, дозволил ревизија против пресудата 
што ја донел, а во образложението на пресудата навел дека ревизијата ја 
дозволил согласно членот 372 став 4 од ЗПП, бидејќи било важно 
материјалноправно прашање, дали патниците во автобус имаат право на 
надомест на штета по основ на автомобилска одговорност причинета на 
трети лица.  

  
Во друг предмет, со тужбено барање за утврдување право на 

сопственост на шума по основ на наследување, второстепениот суд 
потврдувајќи ја првостепената пресуда, со која било одбиено тужбеното 
барање, дозволил ревизија против пресудата што ја донел, а во 
образложението на истата навел дека ревизијата ја дозволил согласно 
член 372 став 4 од ЗПП, затоа што одлуката била од значење за 
решавање на материјалноправно прашање за земјиште запишано како 
општествена сопственост според премерниот катастар и уедначување на 
судската практика од овој вид спорови.  

  
Во трет предмет, со тужбено барање за раскинување на договор за 

продажба, иселување и предавање во владение на деловен објект, 
второстепениот суд потврдувајќи ја првостепената пресуда со која било 
усвоено тужбеното барање, дозволил ревизија против пресудата што ја 
донел, наведувајќи во образложението на истата дека ревизијата ја 
дозволил согласно членот 372 став 4 од ЗПП, за Врховниот суд на 
Република Македонија да се произнел дали по истекот на рокот за 
плаќање на цената кога тој бил суштествена состојка, парите биле 
депонирани во судот, ќе се смета дека должникот излегол од 
задоцнување. 
  

Имајќи ги во вид пресудите на второстепените судови со кои била 
дозволена ревизија, со образложение како што беше изнесено, Одделот 
за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, констатира 
дека таквите пресуди не ги исполнуваат условите пропишани во 
одредбата од членот 372 став 4 од ЗПП, пред се од аспект на целта која 
треба да се постигне со примената на оваа правна норма, а потоа и затоа, 
што таквиот недостаток нужно се одразува на причините поради кои 
ревизијата ќе биде изјавена, како и на видот на одлуките што треба да ги 
донесе ревизискиот суд (отфрлање на ревизијата или нејзино одбивање 



како неоснована), па заклучи дека е потребно за овие спорни прашање да 
утврди правно мислење. 
  

1.Од погоре цитираните одредби од членот 372 став 2, став 4 и став 
5 од Законот за парничната постапка, произлегува дека во ставот 2 е 
одредено „правилото“ кога странките секогаш кога се исполнети 
определени услови можат да изјават ревизија против второстепената 
пресуда, во ставот 4 е одредено „правилото“ кога по „исклучок од ставот 
2“, странките можат да изјават ревизија, додека во ставот 5 е одредено 
дека одредбите од ставовите 2 и 4 на овој член не се применуваат во оние 
спорови за кои со овој или друг закон изречно е одредено дека за нив 
ревизија не е дозволена. 
  

Законските решенија од ставовите 2 и 5 од овој член, иако преку 
упатување се тесно поврзани со законското решение од ставот 4 за 
потребите на ова правно мислење, не се од влијание и нема да бидат 
предмет на посебна анализа, затоа што од анализата на второстепените 
пресуди со кои е дозволена ревизија се констатира дека овие два става 
од втостепените судови се правилно сфатени и во нивното вистинско 
значење и немаат негативна рефлексија на примената на ставот 4. 
  

Ставот 4 од членот 372 од ЗПП, според својот концепт, природа и 
содржина, претставува новина во уредувањето на ревизијата како 
вонреден правен лек со јасно дефинирани услови за нејзино 
дозволување. Тие услови се состојат пред се:во можноста (што значи 
право - овластување) ревизијата да ја дозволи второстепениот суд против 
пресудата што ја донел, како „исклучок“, кога против неа не може да се 
изјави ревизија според ставот 2 од истиот член, потоа, во можноста судот 
така да одлучи ако оцени дека одлуката во спорот зависи од решавање на 
некое материјалноправно или процесноправно прашање важно за 
обезбедување на единствена примена на Законот и уедначување на 
судската практика, и на крај, во двојната должност на судот во 
образложението на пресудата да наведе прво, заради кое правно 
прашање ја дозволи ревизијата, и второ, да ги наведе причините поради 
кои смета дека тоа е важно за обезбедување на единствена примена на 
Законот и уедначување на судската практика.  
  

Условите на законот од ставот 4 на членот 372 сфатени во 
изнесениот смисол, уште подразбираат дека тие треба да бидат 
кумулативно исполнети и само така и тогаш, ќе биде остварена смислата 
и целта заради кои ваквиот „исклучок“ да се дозволи ревизија е законски 
предвиден. Оттука, ќе се смета дека одлуката на второстепениот суд, кој 
дозволил ревизија против пресудата што ја донел, ги исполнува условите 
од членот 372 став 4 од ЗПП, ако во изреката на пресудата е содржана 
дозволата за изјавување на ревизија, а во нејзиното образложение 
конкретно, јасно и недвојбено е „дефинирано“ материјалноправното или 
процесноправното прашање за кое судот оценил дека е важно за 
решавање на конкретниот спор и истовремено за обезбедување на 
единствена примена на законот и уедначување на судската практика, и 
уште, ако се наведени причините поради кои судот смета дека тоа што 



така постапил е важно за обезбедување на единствена примена на 
законот и уедначување на судската практика. Ова, бездруго ја содржи 
обврската на судот, во образложението на пресудата да ги наведе 
броевите на правосилните пресуди на истиот или други судови во 
државата, во кои за истото правно прашање се донесени различни одлуки.  
  

Во врска со содржината, смислата и значењето на одредбата од 
членот 372 став 4 од ЗПП, Одделот за граѓански дела смета за потребно 
да истакне дека таа како правна норма е пропишана со единствена цел 
Врховниот суд на Република Македонија преку дозволените ревизии да 
изрази правни ставови и донесува одлуки со кои ќе обезбеди единствена 
примена на законот и уедначување на судската практика, со што ќе се 
оствари уставниот принцип на еднаквост на граѓаните пред Уставот и 
законите. 
  

Со правилната примена на одредбата од членот 372 став 4 од ЗПП, 
од страна на второстепените судови, тесно и практично нераздвојно се 
поврзани и прашањето за причините поради кои странките можат да ја 
изјават ревизијата, против ваквата пресуда и прашањето, за 
одлучувањето на Врховниот суд на Република Македонија по изјавената 
ревизија, што е уредено со другите законски одредби за ревизијата како 
вонреден правен лек во Законот за парничната постапка. 
  

2.Членот 376 од Законот за парничната постапка определува дека 
против второстепена пресуда од членот 372 став 4 на овој закон, ревизија 
може да се изјави само заради материјалноправно или процесноправно 
прашање поради кои прашања е дозволена. Содржината на оваа законска 
одредба, според Одделот за граѓански дела е експлицитна во 
одредувањето дека против пресудата од членот 372 став 4 ревизија може 
да се изјави само заради материјалноправно или процесноправно 
прашање поради кои е дозволена. Ваквото решение е во целосна 
корелација и хармонија со одредбата од членот 372 став 4 од ЗПП, и не 
остава можност ревизијата да може да се изјави за други прашања освен 
за тоа - тие за која ревизијата биле дозволена. Таквото законско решение 
е уште една потврда за обврската на второстепениот суд, ревизијата да ја 
дозволи само кога се исполнети сите услови од ставот 4 на наведената 
одредба кои се во функција на единствената цел изразена преку 
единствена примена на законот и уедначување на судската практика. 
  

Во ситуација, кога ревизијата е дозволена во согласност со 
одредбата од членот 372 став 4, и е изјавена исто така во согласност со 
одредбата од членот 376 од ЗПП, не постои никаква дилема дека 
Врховниот суд на Република Македонија по изјавената ревизија ќе треба 
да одлучи мериторно и ќе го изрази својот правен став за правното 
прашање заради кое ревизијата била дозволена. Ова, бездруго, 
подразбира дека вака судот ќе постапи само ако оцени дека прашањето 
поради кое била дозволена, а потоа и изјавена ревизијата е важно за 
единствена примена на законот и за уедначување на судската практика. 
Важноста на правното прашање, пак, од страна на ревизискиот суд, треба 
да се оцени преку објективниот критериум – дали во конретната пресуда 



што е предмет на ревизијата, и пресудите што во неа се означени и се 
причина за дозволување на ревизијата, се работи за идентична фактичка 
состојба, помеѓу исти или различни странки во кои со примена на различни 
материјалноправни или процесноправни норми се донесени различни 
одлуки, со кои на различен начин е одлучено за исти субјективни права. 
  

Членот 383 став 3 од Законот за парничната постапка, одредува 
дека ревизијата изјавена против второстепената пресуда од членот 372 
став (4) на овој закон советот на ревизискиот суд нема да ја отфрли и 
доколку оцени  
дека правното прашање поради кое таа е изјавена не е важно за 
обезбедување на единствена примена на Законот и уедначување на 
судската практика.   Ваквото   законско   решение   гледано   во   врска со 
претходно изнесеното мислење за важноста на правното прашање како 
услов за дозволување, изјавување, и на крај, одлучување за ревизијата, 
неминовно, бара да се толкува и дефинира значењето на употребените 
зборови „правното прашање поради кое таа е изјавена не е важно за 
обезбедување   на единствена примена на Законот и уедначување на 
судската практика“. Според Одделот за граѓански дела, правното 
прашање поради кое е изјавена ревизијата нема да биде важно за 
обезбедување на единствена примена на Законот и уедначување на 
судската практика, во случаи:кога Врховниот суд на Република 
Македонија за правното прашање веќе изразил свој став, било во форма 
на правно мислење или заклучок, или преку веќе изразен правен став низ 
поединечните одлуки. При вакво утврдување, Врховниот суд на Република 
Македонија ќе одлучи мериторно со одбивање на ревизијата како 
неоснована согласно членот 384 став 1 од ЗПП. 
  

3.При одлучувањето по изјавените ревизии, дозволени од 
второстепениот суд во смисол на одредбата од членот 372 став 4 од ЗПП, 
како спорно се постави и прашањето дали ревизијата да се отфрли, ако 
таа е изјавена против второстепена пресуда во случај кога таа не ги 
исполнува условите определени во наведената одредба. По извршената 
анализа на сите одредби од Законот за парничната постапка, кои го 
уредуваат прашањето за посебниот вид на ревизија што ја дозволува 
второстепениот суд, Одделот за граѓански дела застана на мислење дека 
таквата ревизија не може да се отфрли, туку треба да биде одбиена како 
неоснована. Основот за ваквиот став Одделот за граѓански дела го гледа 
во ставот 2 од членот 383 од ЗПП кој одредува дека ревизијата поднесена 
против второстепена пресуда од членот 372 став (4) на овој закон ќе ја 
отфрли со решение судијата известител, а ако тој тоа не го сторил, 
советот на ревизискиот суд, ако утврди дека таа не е изјавена поради 
правно прашање заради кое е дозволена. Од содржината и дикцијата на 
оваа одредба јасно произлегува дека изјавената ревизија против 
пресудата од членот 372 став 4, единствено може да се отфрли само ако 
се утврди дека таа не е изјавена поради правното прашање поради кое е 
дозволена. Ова, иманентно претпоставува дека пресудата на 
второстепениот суд со која била дозволена ревизијата ги исполнува сите 
услови од членот 372 став 4 од ЗПП, и дека правното прашање заради кое 
ревизијата била дозволена е целосно јасно и законски оправдано, па 



следствено, изјавената ревизија заради правно прашање кое не било 
дозволено ќе биде отфрлена. Спротивно од ова, ако со пресудата на 
второстепениот суд ревизијата била дозволена без да бидат исполнети 
условите од членот 372 став 4 од ЗПП, ревизијата не може да биде 
отфрлена прво, затоа што таа е дозволена од второстепениот суд што е 
во рамките на неговото законско овластување и странката има право да 
изјави ревизија и второ, затоа што освен решението содржано во 
цитираниот став 2 од членот 383, Законот за парничната постапка не 
определил други причини за отфрлање на ревизијата вклучувајќи ја и 
причината кога ревизијата од второстепениот суд била дозволена 
спротивно на условите од членот 372 став 4 од ЗПП. Оттука во вакви 
ситуации се заклучи дека ревизијата неможе да се отфрла туку може да 
биде одбиена како неоснована. 
  

4.Во претходното образложение под точка (3), веќе е содржан и 
ставот за спорното правно прашање „во кој случај ревизијата изјавена 
против второстепената пресуда од членот 372 став 4 од ЗПП“ ќе биде 
отфрлена. Заради тоа, овде само ќе повториме дека единствениот, 
законски основ за отфрлање на ревизијата против пресудата од членот 
372 став 4 е содржан во одредбата од членот 383 став 2 од ЗПП која 
одредува дека ревизијата поднесена против втроростепена пресуда од 
членот 372 став (4) на овој закон ќе ја отфрли со решение судијата 
известител, а ако тој тоа не го сторил, советот на ревизискиот суд, ако 
утврди дека таа не е изјавена поради правно прашање заради кое е 
дозволена, и дека ревизијата може да се отфрли само по овој основ. 
  

Ваквата одредба според ставот на Одделот за граѓански дела е во 
согласност со одредбата од членот 376 од ЗПП (претходно цитирана) и 
претставува јасна забрана од користењето на ревизијата „по исклучок“ за 
интереси и цели спротивни на нејзината единствената законска цел – 
единствена примена на законот и уедначување со судската практика.  
  
  
  
                                                                        ОДДЕЛ ЗА ГРАЃАНСКИ ДЕЛА 
   
 

 


