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Lesoporiadkové prestúpenia 
v uh. lesnom zákone (zák. čl, XXXL /1879) a v zákone o za

t,'mnej ochrane leso~ (zák. č. 37/1928) . 

Hlavny radca politickej správy Vojtech Ba d i k (Bratislava) . 

Okalom tahato parovnania I. a IV. titulu zák. čl. XXXI/1879 
.a zák. č. 37/1928 s II. titulom zák. čl . XXXlj'1879 je abjasnenie 
povahy leso'Poriadkových prestúpení, teraz všeobecne nazýva
ných lesopalicajn:Ýlni priestupkami. Aby sa fahšie mohly pa
ravnať vzfahujúce sa predpisy uveden,'ch zákanav, paťažne spa
lnenutých titulov t)'chže, považujem za patrebné uviesf tieto 
predpisy tak va všeabecnosti jaka aj padrobne. 

Lesopariadkavé opatrenia obsahujú L a IV. titul zák. čl. 
XXXLj1879 a zák. č. ' 37/1928 a na lesné priestupky sa vzťahu
júce predpisy obsahuje II. titul zák. čl. XXXI/1879. 

1. titul uh. iesného zákona jedn~ o udržavaní lesov a pazo
stáva z 5 záhlaví. 1. záhlavie absahuje všeabecné ustan'0venia 
{) paužívaní lpsav, sposobe používania, o oc-hrane lesov atď., 
2. záhlavie obsahuje zvláštne ustanovenia o lesoch štátu, býv. 
municípií, obcí , cirkevných korporácií , cirkevných osob, zákla
dín, býv. sverenstiev a spolumajiterstiev (komposesorát'0v, býv. 
urbárnikov atď.), 3. záhlavie jedná o vrchnostiach a medzít.kach 
lesoporiadkov,'ch, 4. záhlavie jedná a prestúpeniach (nedodr
žaní) lesopariadkav,vch predpisov, spáchan~'ch nlajitermi lesov 
vo vlastných lesa'ch, 5. záhlavie jedná o vrchnostiach, pokraču
júcich vo veciaeh lesoporiadkov~Tch prestúpení, o príslušnosti 
týchže a o pokračovaní. 

Zk. Č. 37/1928 obsahuje ustanavenia o zat)'mnej ochrane 
les-ov. 

IV. titul uh. [('sného zákona jedná a daprave lesných vý
robkav a pozostáva z dvoch záhlaví: 1. záhlavie jedná o 0.0-
prave na suchu a 2. záhlavie 'O doprave pa vode. 

II. tituL llh. lesného zákona jedná o lesnýeh priestup'k'0ch 
a pozostáva z 3 záhlaví: 1. záhlavie obsahuje všeobecné ustano
venia, 2. zóhlavie obsahuje zvláštne ustanovenia a to pod: 
A. o lesnej krádeži, pod B. o lesnýeh poškodeniaeh, pod C. o ne: 
bezpečných činoch a opominutiach a vo zvláštnom 'Odstavci 
o mimoriadnych opatreniach, 3. záhlavie jedná o súdoch, pa
kl'ačujúcich vo veciach lesn~'ch priestuPKav, o príslušnosti 
tvchže a a pokračovaní. 

Skúmajúc padrabne obsah 1,2 a 3 záhlavia 1. titulu uh. les
néha zákana vidíme, že ohsahujú §§ 1.---45. opatrenia ohradom 
užívania a spravovania lesov; klčovania a halarubu; používania 
ochrannÝch lesav; zákazu klčovania; zalesňovania; zákazu 
klčovani-~ púav a koreňov; zákazu pasenia; zákazu sbierania 
steliva; kladenia ohňa: lesných požiarav; hubenia hmy,zu; spra
vovania v zákane určen)'ch lesov dra sústavného hospodárskeho 
plánu; vyhotovania haspodárskych plánav; paminutia vyha
tovenia hosp. plánov; pozmenenia hasp. plánav; zamestnania 
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odborného úradníctv'a a horárov; z·ameškania zamestnania po
trebného osobníctva štátom; určenia lesoporiadkových vrch
ností; ro.zdelenia krajiny na obvody; lesných dozorcov; dozoru 
nad lesmi; lesných úradníko.v a horárov atď· 

Zák. č. 37/1928 obsahuje ustanovenia o lnajiteroch lesov" 
ktorí hospodária dra lesných hosp. plánov a bez nich; o lUýt
nych ťažbách; obmýtnej dobY; do'zore; tresto.ch; uvalení vnú
tenej správy a určuje pokračujúce úrady a inštančné poradie. 

§§ 178-180 záhl. 1. titulu IV. uh. lesného zákona obsahujú 
opatrenia o doprave. lesných výrobkov cez cndzé pozem'ky, pot ~ 
súkromné cesty; náhrade s dopravou sposobených škod; složení 
záruky; zaopatrení fUI1nlanOV s preukazmi; hlásení dokon
čenia dopravy. §~ 181.-205. záhlavia 2. titulu IV. obsa
hujú opatrenia o plťovaní a plavení dreva; vybudovaní 
vodných stavieb; trvaní (dobe) povolenia; .obsahu Po.vo
lenia; sposo.be plr:ovania a plavenia; vydaní nových povo
lení; súhlase majiterov výhradných p,ráv pri vydaní nových 
povolení: stanovení doby plavenia; platení príspevku doterajším 
koncesionároul; vystrolení žiadostí; pokračov.aní pri povolovaní~. 
zaniknutí práva plavenia a plťovania; poskytnutí práva vyvlast
nenia koncesionárovi; vybudovaní ochranných stavieb; Zll1ene 
vodných stavieb a prípadne o zastavení provodzu na ťarchu 
koncesionára; náhrade škod sposobených plťovaním a plave
ním; náhrade škód sptJsoben:)'ch koncesionárOln; volnOln pre
chode koncesionára a jeho robotníkov na pobrežných po,zem
koch~ prihlásení započatia a dokončeni a dopravy; uplatn~ní 
nároku na odškodné. . 

§§ 90-116 záh1avia 2. titulu II. uh. lesného zákona obsa
hujú opatrenia ohradOln lesných krádeží; lesných poškodení ~ 
nebezpečn~T('h činov a opOlninlJ.tí; výminečných opatrení; ďaleJ 
definície jednotliv:)'ch priestupkov, sadzby ieh trestov, opatrenia 
ohradom nahradenia hodnoty, škody atď. 

§§ ·4:6. uh. lesného zákona nariaďuje trestať čÍllY a opomi
nuti~ majiterov lesov, spáchané vo vlastn~'ch les och proti pred
pisom ~~ 1-45. ako lesoporiadkové prestúpenia dra §§ 47- 60 
a to toho, Ido klčuje les na priestore - uvedeno-m v ~ 2; ktn 
odstránenín1 takýchto lesov umožnil bv roz~irovanie sa lietavého 
piesku; kto klčuje les na takých priestoroch, ktorých poda nie 
je sposobilá k inému hospodá~skému obrábaniu; kto previedol 
nepovolen~T holorub v ochranil.1~Tch lesoch - uvedených v. § 2; 
kto zameškal previesť v celel miere zalesňovacie práce, naria
dené v q 5: kto zó svolej viny zameškal predložiť hOlspodársky 
plán; kto nezamestnáva spravovacie a strážne osobníctvo v po
trebnom počte; kto nedodrží predpisy o klčovaní pňova kore
ňov, paseni, sbieraní steliva a vystúpení sprísahan~Tch lesných 
úradníkov a hájnikov (horárov) zo služby; kto prevedie prerub 
opro.ti predpisom ustáleného hosp. plánu; kto sa odchýlí bez po
volenia od ustáleného hosp. plánu; kto povolí vo .svojom lese 
inému vykonať taký čin, ktorý· .le lesoporiadkovým prestúpení$ 
a čin bol skutočne spáchaný. 



279 

9 206. uh. lesného zákona prehlasu.ie za lesopa.riadkové 
prestúpenia plavenie dreva bez povolenia; plťovanie na tak)TCh 
usekoch riek a potokov, na ktorých sa vyžaduje. povolenie 
(§ 181); vybudovanie vodných sta~ieb bez p()Vole~ia alebo od
chýlne od nariadenia vrchnosti; prevádzanie stavieb, potreb
ných pre účele plavenia a plťovania, bez povolenia alebo od
'chýlne od nariadenia vrchnosti; prevádzanie regulačných prác 
v :r:iekach a potokoch bez povolenia alebo odchýlne od naria 
denia vrchnosti (~ 182); nezahlásenie započatia a skončenia 
včas (§~ 203 a 204) a ukladá trestanie pachaterov. . 

~ 8. zák. Č. 37/1928 nariaďu.ie trestať . majiterov lesov -
teda tiež aj vlastníkov, ktorí nie sú fyzick)'mi osobami - po 
príDade osoby, ktoré lnajú práv-o fažiť drevo v CUdZOlll1 lese, ak 
jednajú proti predpisom tohoto zákona i l1ariadení, podra neho 
vydan)'ch. Nariaduje tiež ·trestné stihanie lesných úradníkov, 
ktorí na svoje: nebezpečie prevedú lnýtull ťažbu, odporujúcu' 
tomuto zákonp a ktorí v dorozulnení s majitel'0111 lesa alebo 
osobou, majúcou právo ťažiť drev v cudzon1 lese, pripustia pre
vedenie takej ťažby , ak sa nedokáže, že upozornili včas maji
tel'a lesa na t'O, že je ťažba v odpore s predpismi tohotQl zákona. 

~ 69. uh. lesného zákona prehlasuje, že v odstavcoch A· 
a B. záhlavia 2. titulu II. uvedené krádeže a v lese iného spá
chané poškodenia sú lesn)Jl11i priestupkmni, jestli nepresahuje 
60 Kč: a) v prípade krádeže hodnota ukradnutej veci okrem 
škody, osobitne nahradiť sa 111ajúcej, b) v prípade poškodenia 
však obnos spósobene.i škody. Lesným priestupknm je tiež dra 
~ 70. uh. lesného zákona - za pod:l11ienok stanovených v ~ 69. 
- spolunl.ajitel'0l11 v spoločnom lese spáchaná krádež alebo 
poškodenie, poruší-li sa t)'n1 právo iného spolllma jitel'a. V odst. 
C. záhlavia 2. titulu. II. stanovené nebezpečné činy a opominu
tia sú - bez ohradu na vel'kosf nebezpečia a nakol'ko niet 
opačného ustanovenia vo zvláštnych ustanoveniach' - aj vtedy 
lesnýl11i priestupkanlÍ, boly-li spáchané vo vlastn0111 lese (§ 71.). 
Spáchané sú lesné priestupky opominutÍl11 len v t)Tch prípa
doch, v ktorých sa to urCI v ustanoveniach tohot'O zákona 
(~ 72.). Trestať sa 111á dra §~ 90.-114. a 116. pachatel' prí-
padne i spolupachatel' (§ 80.), teda fyzická osoba. 

V smysle § 54. uh. lesného zákona je zodpovedný v prípa
doch lesoporiadkových prestúpení majitel lesa ~ ohl'adom po
kuty a trov -:- . za manžela (manželku) s nim spolu bývajú
ceho, za deti s nim v spoločnej dnmácnosti bývajúce a za svo- ; 
jich lesných alebo 'hospodárskych úradníkov: poručníci a opa
trovníci za svojich poručei1cov a opatrovancov. Dokáže-li však 
majitel' lesa , půf,ažne poručník aJebo opatrovník, že sa ·stalo 
prestúpenie bez jeho vedonlosti a že nebol v stave zabrániť 
tomu ani pri prísno'm vykonávaní svojej dozo'rčej povinnosti, 
zaniká jeho zodp:ovednosť v tomto prípade. - Majitel' lesa, 
kto:r:Ý povolí inému vo svOjOl11 lese spá.chanie takého činu, 
ktorý je lesoporiadkovým prestúpením dra predošlých §~ a 
bol-li čin skutočne spáchan)T, má byť trestan)T dotyčný lnajitel' 



280 

lesa tak, ako by spáchal ten čin sám (~ 55.). - Zaviazan~r má 
byť pre lesoporiadkové prestúpenie odsúdený ai k hradeniu 
trov pokračovania . V prípade osloboďujúceho rozhodnutia 
snáša trovy pokračovania krajinská lesná základina (~ 56.). -
Zafažuje vYlueraný peň. trest pozostalosť odsúdeného, nado
budnul-li vý,m er právoplatnosti v jeho živote (§ 5,7.). - Naria
dilsa výkon pred t:{rm v rozhodnutí v smysle § 40. nariad. č. " 
10092/1881 F . M. a nezaplatil-li odsúden ý pokutu v predpísanej 

"lehote, boly povinné slúžnovské úrady poť. lnest. polica.iné 
úrady učiniť opatrenia z "Úradnej povinnosti ohl'adom vyko
nania a to dľa § 26. nar. č. 35839/1881 B. M. poť. dl'a § 85. 
nar. č. 38547/1880 B. M. poť. v smysle nar. č. 26194/1880 B. M. 
t. j. v prípade bezv~Tslednosti exekúeie .- prevedenej na movi
tosti - nariadená 3 prevedená bola exekúeia na nerno,vitosti 
stránky na základe odst. 2. nar. Č. 2fH94/1R80 B. M. Nebola 
pre111en ená pokuta (peú' trest) , vynlt'raná pre lesoporiadkové 
presbipenie, nikdy v uvaznenie, lebo nedáva.iú k tomu pod
kladu ani §§ 47.-60., an~ iné ~~ uh. lesného zákona. 

DJ'a § 8 zák. č. 37 j1928 maže sa vylnerať trest uvaznenia, 
alebo pokuta , alebo obidva tresty súčasne. Ak je pokuta nedo
bytná, prernení sa v primeraný trest uvaznenia. 

Dra § 84. uh. lesriého zákona v prípade spáchania lesných 
priestupkov príslušníknli " rodiny , osobami pod poručníctvO<lll 
alebo opatrovníctvom stojacími, služobnými, učňam,i, pomoe
níkmi a robotníklni závodov, zodpovednými sú ohl'adom ná
hrady hodnoty , škody a trov aj hlavy rodín, poručníci, opatrov
níci, zamestnávatelia , priemyseľníci a továrnici v tonl prípade, 
keď zalue,škali vykonávanie dozorčieho práva. Zaviazať sa majú 
pozdejšie pomenovaní v tonlto prípade spolu s pachaterom 
k 'hradeniu hodnoty, škody a trov, avšak zostáva neporušené ieh 
regresné právo: provedené móže byť vykonanie proti nim len 
v tom prípade, zostalo-li čiastočne alebo celkom bezvýsledným 
vykonanie proti pachaterovi následkom jeho nemajetnosti. 

PodJ'a tohoto p ravidla sÍl zodpovednými za svoiich pove
rencov a robotníkov aj k spracovaniu lesn~rch plodín v lese 
alebo k odvezeniu tých oprávnení , nakol'ko spáchali títo lesný 
priestupok v rámci ich pover-enia. 

"V prípade nedobytnosti peňažitého trestu, vymeraného pre 
lesný priestupok, má sa použit uvaznenia la má sa z toho, dóvodu 
určiť pri vymeraní trestu súčasne aj doba trvania uvaznenia, 
použit: sa majúeeho miesto peňažitého trestu (~ 76.). Nezapla
tí-li - ' pl'ávoplatnosť nadobudnuvšim rozsudkom - odsúdená 
stránka odškodné a peňažitý trest v lehote; určenej v rozsudku, 
mÓže sa pr'eviesf exekúcia. Ohradom nariadenia a prevedenia 
exekúcie administratívnou cestou učiní opatrenia z úradnej po
vinnosti v prvom stJ1pni pokračova vši súd. Podrobné op"atrenia 
vo veei exekúcie obsaďhu je ináč lesný zákon, prn votn~r poriadok, 
taktiež v § \1,64. spomenutý jedno poriadok (teraz nar. č . 650001 
1909 B. M. a 105000/1909 B. M.) sú zretel'om na predpisy, vzfa
hujúce sa na exekučné sohnanie priamych a nepriamyeh daní 
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(§ 162. lesného zákona a § 227. nar. Č. 65000/1909 B. M.). 
Na nemovitosf odsúdeného maže sa len vtedy zaviesf exekúcia 
ciel'om dobytia peň. trestu, keď bola bezv)Tsledná na nlovitosf 
prevedená exekúcia a nie je daný ani .ieden z prípadov, uve
dených v ~ 229. nar· Č. 65000/1909 B. M. (~ 228. tohoto nar.). 
Ohl'adOlTI trov pokrač.ovania v priestupkoVOlTI pokračovaní ob
sahujú opatrenia §~ 210.-216. nar. č. 65000/1909 B. M. a 
~~ 68.-87. nar. č: 105000/1909 B. M. v teraz platnom znení· 
Zák. č. 37/1928 a ani vl. nar. Č. 97/1900 neobsahuje žiadne opa-
1renia v horeuvedenom smere. (Dokončení.) 

~ 

Zprávy 

Větší právo - větší odpovědnost. Zvýšená pravomoc vlády, 
.zakláda.licí se na známém zákoně 9511933 o m i ·m oř á d n é 
.DI o cin a ř i z o v a c í, bYla, aspoň podle prohlášení zpravo
,daiLl poslanecké sně'movny (v tisku 2821), podněteln k urY'chle
.nému proiednání návrhu zákona »0 t l' es t ním stí h á n í 
presidenta republiky a členLl vlády podle 
.§§ 34, 67 a 79 úst. I i s ti ny «, ktení byv při}at, právě byl pu
blikován iako zákon z 21. února 1934 pod číslem 36 ročníku 
J934 Sb. z. a noř. Zmíněný podnět byl tak působivÚ, že dovedl 
'překonati politické a právní obtíže, .lež byly příčinou, že .~.9 67 
/ presidentova odpovědnost) a 79 (t. zv. práv. odpovědnost mi
nistrů) zLlstaly 14 let bez prováděcích zákonů. Vztah mezi zmoc
ňovacíll1 zákonem 95/1933 a urychlemím projednáním osnovy 
.zák. o odpovědnosti presidenta republik~T a členLl vládY' není ta
kový, iakému by nasvědčovala referent!} zdLlrazněná okolnost, 
.že onen byl podnětem k to·muto. Novým zá.konern nerozšiřuie se 
totiž odpovědnost zmíněných ústavních činiteltl o tg akty, jež 
jim zmocňovacím zákonem byty n o v ě přikázány. Z á k o n 
36/1934 z a k I á dán o vou, Cl to t l' es t ní od p o věd n o s t 
pl'esidenta republiky a členIl vlády za činy[ 
vně Dl U V e den é. T r e s t ní ie tato odpovědnost proto I že 
se stanoví trest na určité skutkové podstaty, pro iehož vý.~i 
bude předevMm rozhodnú stupeň zavinění delikventova a nikoli 
.zp·Llsobená škoda. Odpovědnost tímto zákonem založená .le 
n o v á, a to předem proto, že s určitou skutečností váže ná
sledky, iichž dosud ne'bylo, iednak i proto, že ustavuie a povo
lálJá nový orgán k provedení příslušného říz,enL Konečně z v ý
.š e n o u .ie na základě nového zákona odpovědnost iistých or
gánů, iežto odpovědnost dosavadními normami jim uložená ne
byla touto nikterak zmírněna. Byl-li tedy zakon zmociíovací 
(95i1933) podnětem k vydání · z.ák . 36/1934, pak patrně proto, 
.že .po . roz.~iření pravomoci vlády se směrodatným instit.ucím 
tím jasněji projevilo, že dosavadní trestní odpovědnost vMdy, 
nastupu.jící jen, stalo-N se p·orll. šení zákona ministrem při 
výkonu ieho úřadu zdLlsobem, ktení i dle obecného práva je 


