ДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ У ПОСТУПКУ СОЛЕМНИЗАЦИЈЕ ПРИВАТНЕ ИСПРАВЕ
Дозвољеност ревизије против другостепеног решења којим је потврђено
првостепено решење о одбијању приговора на решење јавног бележника којим је
одбијена солемнизација приватне исправе, оцењује се према условима под којима се
може изјавити ревизија у имовинскоправним споровима.
Из образложења:
''...Решењем јавног бележника од 15.9.2017. године, одбијен је захтев предлагача од
5.9.2017. године за солемнизацију приватне исправе – уговора о купопродаји. Против
наведеног решења предлагач је изјавио приговор Основном суду у Пожаревцу 27.9.2017.
године, који је првостепеним решењем одбијен као неоснован, а побијаним другостепеним
решењем одбијена жалба предлагача и потврђено другостепено решење.
Према члану 93. став 1. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“ бр.
31/11... 106/15), јавни бележник потврђује приватну исправу када је то законом одређено.
Чланом 185. ст. 1. и 2. Закона о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“ бр.
46/95... 106/15) прописано је да се потврђивање исправе врши према одредбама закона о
јавнобележничкој делатности, а на поступак потврђивања исправе сходно се примењују
одредбе тог закона о састављању исправа. Према члану 27. став 2. Закона о ванпраничном
поступку, у поступку у коме се одлучује о имовинскоправним стварима ревизија је
дозвољена под условима под којима се по Закону о парничном поступку може изјавити
ревизија у имовинскоправним споровима, ако овим или другим законом није другачије
одређено. Према члану 28. Закона о судским таксама, ако се по одредбама чл. 21. до 27.
овог закона не може утврдити вредност предмета спора, као вредност се узима износ од
15.000,00 динара, без обзира који је суд надлежан за решавање спора.
С обзиром да вредност предмета спора није означена у иницијалном акту ни током
првостепеног поступка, њена висина је утврђена применом члана 28. Закона о судским
таксама. Будући да износ од 15.000,00 динара, утврђен као вредност предмета спора,
очигледно не прелази динарску противвредност од 40.000 евра по средњем курсу Народне
банке Србије, као граничне вредности за дозвољеност ревизије у смислу новелираног
члана 403. став 3. ЗПП („Службени гласник РС“ бр. 72/11, 55/14), то ревизија није
дозвољена ...''.
(Сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев 4665/2018 од 24.10.2018.
године, утврђена на седници Грађанског одељења од 10.12.2019. године)

