
СУДСКА ПРАКСА
ПРИБАВЉАЊЕ ВЛАСНИШТВА ЗИДАЊЕМ НА ТУЂЕМ ЗЕМЉИШТУ1. Тужилац je навео y својој писменој тужби да му je туженик ■— сусед заузео 56 кв. хв. његовог земљишта које поседује y селу М. и на коме постоје и зграде, na je делом на тој површини и делом на своме земљишту сазидао кућу и шталу, тако да je под куДом остала површина од 9 кв. хв. a под шталом површина од 7 кв. хв. његовог плаца, док je оетали део до 56 кв. хв. припојио свом плацу. Још кад je туженик почео припреме за зидаше и постављање темеља, тужилац га je упозорио да не зида на његовом плацу, па кад je он прешао преко упозорења, извео je тадашњег претседника Месног народног одбора, који je прво покушао да убеди туженика да не зида док претходно стручњаци не изврше премер његовог и тужи- очевог плаца и не установе где je граница између њих, пошто je туженик порицао да je заузео ма шта од поседа тужиочевог. Кад све то није помогло, забранио му je да даље зида. Али туженик je одбио сваку интервенцију и наставио зидање, те y току спора сази- дао кућу и отпочео зидање штале. Тужилац je тражио да ce туже- ник обвеже да му врати y посед заузетих 56 кв. хв. земљшпта, с тим да део куће који je сазидан на његовом плацу сруши a тако исто и део штале чије je зидање y току.Туженик није признао да je заузео ма шта од поседа тужиоче- вог, али je y току спора подигао противтужбу и тражио да ce ту- жилац осуди да му призна право власништва на спорној површини плаца, пошто je стекао то право зидањем куће и штале.Срески суд je утврдио да je спорна површина земљишта ту- жиочева својина и да je туженик приликом зидања поступио не само злонамерно него и наеилнички, јер није водио рачуна ни о томе да ce тужилац противио зидању, нити ce обзирао на то да му je од стране претседника месног одбора забрањено да зида док ce не рашчисти питање границе. Стога je суд обвезао туженика да врати y посед тужиоцу спорну површину од 56 кв, хв. a да онај део куће и штале који ce налазе на истој (9 и 7 кв. хв.) уклони, док je против- тужбу одбио.По жалби туженог окружни суд je потврдио првостепену пре- суду са допуном разлога да je овде одлучујуће да ли je туженик 



74 АНАЛИ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТАзидао кућу на спорном делу плаца са приетанком, макар и прећут- ним, или против воље власника, па како je суд првог степена утвр- дио да je туженик зидао против воље власника, штавише насил- нички, то он није могао ни стећи право власништва на туђем земљи- шту, на коме je зидање извршио, na je дужан да уклони зграде са тужиочевог земљишта.Међутим по ' захтеву за заштиту законитости Претседника Врховног суда АП Војводине исти Врховни суд својом пресудом бр. Гзз — 31/53 од 11 маја 1953 укинуо je делимично како пресуду прво- степеног тако и жалбеног суда y делу којим je туженик обвезан да сруши кућу са површине од 7 кв. хв. и шталу са површине од 9 кв. хв. и предмет вратио среском суду на нову одлуку y укинутом делу са разлога:„Према правном схватању овога суда, ако би рушењем куће и штале за туженика настала несразмерно већа штета него што je вредност земљишта на коме су делови штале и куће назидани, y томе случају туженик као градитељ стиче право власништва на земљишту, на коме je подигао делове штале и куће и поред тога што je против воље власника на његовом земљишту зидао. Дакле, y таквом случају не постоји дужност туженика као градитеља да руши назидане зграде, већ постоји једино обавеза да власнику земљишта накнади вредност истог земљишта, на коме су назидане зграде али под условом како je малочас изнето. Обзиром на изражено правно схватање овог суда потребно je утврдити и одговарајуће чињенично стање које би омогућило да ce наведено правно схватање правилно при- мени.“2. Аустриски грађански законик, поред осталих случајева сти- цање својине прираштајем, y свом чл. 418 одређивао je да ако неко својим материјалом зида зграду на туђем земљишту, постаје власни- ком истог ако je дотадашњи власник знао за грађење, па то није поштеном градитељу забранио. У том случају градитељ je дужан да власнику накнади обичну вредност земљишта. Напротив, ако je гра- ђење извршено без знања и одобрења власника, онда зграда припада овоме, a градитељ ће добити накнаду за материјал и оетале тро- шкове y висини која зависи од његове савесности односно несаве- сности. Слично наређеше садржавао je и Српски грађански законик y § 278, с тим да je исти давао право власнику земљишта да y случају несавесности градатеља, ако неће да му исплати мате- ријал и трошкове грађења, тражи од овога да своју грађевину склони и накнади му евентуалну штету. И на подручју Аустриског грађан- ског законика признавало ce право власнику землЈИШта да тражи од градитеља да своју грађевину уклони, a y случају да градилац то не учини, исту câM сруши о трошку градитеља.У смислу чл. 4 Закона о незажности правних прописа донетих до 6 априла 1941 и за време непријателаске окупације судови могу примењивати правила из напред цитираних законских прописа Аустриског и Српског грађанског законика „на односе који нису уређени важећим прописима, и то само уколико нису y супротности 



СУДСКА ПРАКСА 75са Уставом ФНРЈ, уставима народних република, законима и оста- лим важећим прописима.“ Овде ваља приметити да je y више ма- хова кроз еудске одлуке изражено становиште да je суд дужан да, уколико при: решавању појединих конкретних спорова не примени раније важеће прописе. односно принципе који из истих призилазе, образложи због чега их није применио. У случају који je предмет овог расправљања нема разлога да ce не примене правна правила из ранијих закона, пошто о материји о којој je овде реч наши за- кони немају никаквих прописа. Међутим из разлога наведене одлуке не види ce правни разлог на коме ce заснива становиште Врховчог суда.Врховни суд заузео je своје становиште које je противно прав- ним правилима која садрже наведени прописи Аустриског грађанског законика због тога да би ce отклонила штета која би настала за ту- женога рушењем куће и штале. За туженог би штета заиста на- стала. Он би био дужан, по пресуди прва два суда, да кућу скрати, a ако то не би било могуће, морао би да je разруши и пренесе па свој плац. Али с обзиром на начин како je он поступио приликом зидања исте, то би било сасвим на свом месту, пошто самовлашће не може бити основ стицања права. Затим, ако ce пође за тим да треба избећи штету, онда не треба водити рачуна само о интересима ту- женога, него и о тужиочевим интересима. За разлику од туженога који je, како je установио првостепени суд a оба виша суда прихва- тила, y читавој ствари поступио не само несавесно него и насил- нички, тужилац je, чим je туженик почео да припрема материјал за зидање и да обележава темељ, упозорио овог да je прешао на његов плац и предложио му да доведу геометра да установи међу a дотле да не зида, што je овај одбио. Тужилац je онда отишао и замолио претседника тадашњег месног одбора да пошаље комисију ради интервенције, na je овај сам изашао и видевши да туженик поступа неправилно, прво му саветовао да не зида • док ce путем премера не установи где je међа, a кад то није помогло, забранио му да зида. Међутим туженик није послушао већ je наставио зидање. Тужилац очигледно има више права да буде заштићен од штете него тужени.
Филип Ћосић

ОДРЖАЈ СЛУЖБЕНОСТИ И ЗАКОНСКА СЛУЖБЕНОСТ,Питање службености je и данас веома актуелно y нашој прав- ној пракси. Многи спорови искрсавају поводом ње, нарочито на селу. Један такав спор завршен je пресудом Врховног суда HP Србије бр. Гзз 168/49 од 18 априла 1949, која je објављена y Збирци 
одлука врховних судова, I, под бр, 104.


