НЕДОЗВОЉЕНОСТ РЕВИЗИЈЕ У ПАРНИЦИ ЗБОГ СМЕТАЊА ДРЖАВИНЕ
Ревизија изјављена против правноснажног другостепеног решења
донетог у парници због сметања државине је недозвољена и када је тим
решењем преиначено првостепено решење и одлучено о захтевима странака.
Из образложења:
Парнични поступак покренут је 24.10.2012. године тужбом ради заштите од
сметања државине. Првостепеним решењем од 28.02.2014. године усвојен је
тужбени захтев и утврђено да је тужилац сметао туженог у мирном коришћењу
воде са водоводне мреже, те му је наложено да успостави пређашње државинско
стање поновним прикључењем тужиочевог домаћинства на ту мрежу.
Другостепеним решењем од 15.07.2014. године преиначено је првостепено решење
и тужбени захтев за државинску заштиту је одбијен као неоснован. Против тог
решења тужилац је благовремено изјавио ревизију.
Врховни касациони суд је утврдио да је тужиочева ревизија недозвољена.
''У овом поступку започетом по Закону о парничном поступку (''Службени
гласник РС'' 72/11) примењују се одредбе Закона о изменама и допунама овог ЗПП
(''Службени гласник РС'' 55/14) на основу члана 23. став 1. овог закона јер је
парнични поступак правноснажно окончан после 31.05.2014. године као дана
његовог ступања на снагу.
Општи услови за изјављивање ревизије прописани су одредбама члана 403.
ЗПП које су у ставовима 2. и 3. овог члана измењене чланом 13. Закона о изменама
и допунама ЗПП. Према члану 13. став 1. тачка 2. овог закона, којим је измењена
одредба члана 403. став 2. ЗПП, ревизија је увек дозвољена ако је другостепени суд
преиначио пресуду и одлучио о захтевима странака. На основу члана 420. став 6. у
вези чл. 1. и 2. ЗПП у поступку по ревизији против решења сходно се примењују
одредбе овог закона о ревизији против пресуде.
Међутим, посебном одредбом члана 452. став 5. ЗПП, која је остала
неизмењена и после ступања на снагу Закона о изменам и допунама ЗПП, изричито
је прописано да против решења донетих у парницама због сметања државине
ревизија није дозвољена.
Наведена посебна одредба ЗПП о недозвољености ревизије у парницама
због сметања државине искључује примену опште одредбе из новелираног члана
403. став 2. истог закона (члан 13. став 1. тачка 2. Закона о изменам и допунама
ЗПП) о праву на ревизију, према којој би ревизија била увек дозвољена због
преиначења првостепеног решења.
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У конкретном случају је ревизијом побијаним другостепеним решењем
преиначено првостепено решење, по жалби туженог, и одбијен тужбени захтев за
сметање државине.
С обзиром на дејство посебне одредбе члана 452. став 5. ЗПП, тужиочева
ревизија против правноснажног другостепеног решења у парници због сметања
државине није дозвољена''.
Зато је Врховни касациони суд ревизију одбацио на основу члана 413. у вези
члана 410. став 2. тачка 5. ЗПП''.
(Сентенца из решења Врховног касационог суда Рев 1316/2014 од
17.12.2014. године, утврђена на седници Грађанског одељења 10.03.2015. године)

