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vati za lllezinárO'dní subjekt suí generis 9
., ) , \JS a). Fauchille fJ4

) a 
N ys95) prohlašují BritskO'u říši od r. 1926 za spolek států. Před 
tím byla pr)' spO'lkO'VÝlll státelll. Tato přeměna by Qvšem. byla 
O'jedinělou v dějinách. DO'sud naO'pak spO'lky stáHl (Něm.ecký 
Bund, ŠvýcarskO', USA.) se 111ěnily ve spO'lkO'Vé státy. Povaze 
spO'lku států odpO'ruje převaha Spojeného králO'vství, jakož 
i existence mezinárO'dní subjektivity celé Britské říše. ProtO' také 
není Britská říše persO'nální unií, jak tvrdí Ziminern96

) ; nejspíše 
se; PQdO'bá reální unii I nezakládá se však na n1!ezinárQdní 
smlO'uvě, n~Tbrž na státoprávních »constitutiO'nal cónventiQns « a 
zákonech britského sně,mu. Jest přisvědčiti proto Allinovi97

), že 
Britská říše není ani zcela (nettement) jednQtnO'u (unitaire), ani 
z-cela federální, ani konfederací států a spojuje č.etné charakte
ristické znaky každého z těchto typů vlády. 

Neboť Britská říše jest ve stálén1 vývoji a změně. 
(Dokončení.) 

Lesoporiadkové prestúpenia 
v uh. lesnQn1 zákone (zák. čl. XXXI. /1879) a v zákQne O' za- . 

tÝlnnej ochrane lesov (zák. č . 37/1928). 

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

(Dokončení. ) 

Trestnosf lesQporiadkových prestúpení pn'n1lčí sa za jeden 
poť. za dva roky a vylneraný trest za tri roky. Pre:llllčanie sa 
pretrhne v určenej lehote písomným aJebo zápisničným ozná:- . 
lllenÍlll, učineným hociktorou osobQU u príslušnei vrchnosti 
(~~ 58 a 59). Trestnosť lesných priestupkov premlčí za dva 
dva roky. Použif sa nlajú predpisy trestného zákQna (§§ 107.~ 
124. zák čl. V /1878) O'hl'adm.l1 pretrhnutia a započatia prellll- _ 
čania (~§ 86 a 87). VykonavateI'nosť trestu , vymeraÍ1ého pre 
lesný priestupok, prestane po uplynutí 3 rokov. Pretrhne ~šl 

. totO' prenllčanie opatrenÍlll vrchnosti, smerujúcin1 k vykonaniu 
rozsudku a učinenÝlll proti O'dsúdenému, zaClna ale znO'va 
dňoil11 nariadenia poť. vykonania pl~etrhujúceho Qpatrenia 
(~ 88.). 

Nahradenie lesoporiadkov:)Tmi prestúpeniaIlli in:)Tffi spósobe-

93) Oppenheim sám, ai1i Roxbul'gh, vydavatel jeho díla v 3. vyd., se 
nevyslovují určitě o právní povaze Britské říše. Ve 4. vyd. pravf M ac N ail' 
(p. 200), že British Empire »is sui genel'is and defies classification «. 

93a) K témuž názoru ' dochází Hobza v Úvodu do mezinárodního' 
práva mírového (1., str. 175): »Je to jistě svaz sui genel'is «. 

94) Traité de droit international public, l, p. 246. _ 
95) Droit international, l, 405. Stejně Hatschek, Volkerreéht, S. 41 

n. ff. 
96) The Third British Empire, p. 49. 
97) Le statut international des Dominions' britanniques . (Revue de 

droit international et de législation comparée, 1925, p. 7(0). 
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ných škod má sa uplati10vať cestou občianskeho (civilného) 
pokračovania (§ 60.). Zák. č. 37/1928 neobsahuje opatrenia 
v tomto s·mere. Ohl'adom nahľadenia hodnoty, odškodného 
atď. v záležitostiach lesných priestupkov poukazuje,m na obsah 
§§ 90.--96., 100., 102.- 107. Uplatniť sa 111ajú opatrenia občian
ských (civilných) zákonov aj ohl'adOlll prernlčania náhrady 
alebo odškodného v prípade lesného priestupku a ustálených 
v .rozsudku (~ 89.). " 

Záhlavie 5. titulu I. uh. lesného zákona jedná o vl·chno
stiach (hatóságok, Beh6rden), o príslušnosti t{rchže a o pokra
čovaní v záležitostiach lesoporiadkových prestúpení, spácha
ných majitel'll1i lesov vo vlastných lesoch. Vzáležitostiach le
soporiadkových prestúpení - vypoč"ítan~rch v lesnom zákone 
- boly prvostupi1ovou vrchnosťou b~rv. municipálne správne 
výbory a teraz sú okresné a mest. notár. úrady, druhostupňovou " 
vrchnosťou "bolo ministerstvo zemedelstva a teraz krajinské 
úrady v Bratislave a Užhorode (§ 61. uh. lesného zákona v zne
ní zák. č. 12~/ 1920, 125/1927 a vl. nar. č. 96/1928 a 187/1929, 
čo platí aj ohl'adom zák. č. 37/1928 (odst. 2. § 2. vl. n . č. 
96j1928) . 

Zák. č. " 37/1928 prikazuje do posobnosti okresných - a 
v smysle odst. 2., R 2. vl. nar. č. 96/1928 - a 111estských no
társkych úradov vybavovanie lesoporiadkových prestúpení 
v p,rvom stupni. Záhlavie 3. titulu II. uh. lesného zákona jedná 
o súdoch (bivóságok, Gerichte), o príslušnosti týchže a o po
kračovaní v záležitostiach lesných priestupkov. 

Sudcovskú moc vykonávali v prvom stupni v býv. župách 
a mestách so zriadenýnl 111agistrátom v § 117. uvedení muni
pálni a meslskí úradníci jako prvostupňové lesné priestupkové 
súdy, teraz politické a policajné úrady jako policajné trestné 
súdy a obecné slÚdy, - v druhom stupni v § 119. uvedené sú
dy, pozostávajúce z hlavného župana poť. podžupana jako ná
mestníka a z dvoch členov " municipálneho správneho výboru čo 
druhostupňové lesné priestupkové súdy, teraz krajinské úrady 
v Bratislave a Užhorode ako druhostupňové po1icajné trestné 
súdy (§§ 117.,119. a 125. uh. lesného zákona v znení §§ 13. 
a 14. zák. čl. XX!1901, zák. č. 126/1920 a 125/1927 v §§ 1. 
a 237. polic. trest. pravidiel č. 65000/1909 B. M.). - Treťostup
ňovou inštanciou bolO' býv. uh. ministerstvo vnutra. 

Zahájiť sa má pokračovanie z úradnej moci pre lesoporiad
kové prestúpenia (§ 62.). Zák. č.37 /1928 neobsahuje opatrenia 

" v to.mto smer·e. Pre lesné priestupky n10že byť zahájené "trestné 
pokračovanie len na sťažnosť poškodenej stránky, vyjmúc prie
stupky, stanovené v §R 109., 110. a 116., v ktorých treba za
hájiť pokračovanie z úradnej povinnosti (§ 82.). 

§§ 62.- 68. záhlavia 5. titulu 1. obsahujú pravidlá pokra
čovania v lesoporiadkových záležitostiach. Doplnené boly tieto 
pravidlá nariadenhll býv. uh. ministerstva zemedelstva č. 
10092/1881 F. M. Ohl'adom sposobu vykonania a spravovania 
peňazí platnir bol jednací poriadok, " stanoveni' býv. uh. minis-
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terstvom vnútra pod č. 35839/1881 B. M. pre pokračovanie 
v lesných priestupkových záležitostiach, ďalej nar. Č. 38547/1880 
B. M. a 2619,1/1880 B. M. Nariadenie Č. 10092/1881 F. M. nebolo 
zrušené a bolo len zUlenené presunom pósobnosti, nakol'ko 
pósobnosť krajinských úradov presunutá bola vl. nar. Č. 96/ 
19~8 na okresné a mest. notánske úrady a pósobnosf ' minister
stva zeinedelstva vl. nar. č. 187/1929 na krajinské úradY'. Na
riadenia Č. 351839/1881 B. M., Č. 38547/1880 B. M. a Č. 2619,41 
1880 B. M. pozbavené boly platnosti nar . č .. 6500011909 B. M. 
a nar, Č . 105000/1909 B. ·M. na základe zák. čl. XXl1901 a ohl'a
dom spravovania priest. peúazí nar. Č. 127000/1903 B.M. Keďže 
použif možno však tieto predpisy v smysle čl. 6. zák. Č. 126/ 
1920 v znení zák. č. 125/1927 len v policajnom trestnOlll pokra
čovaní, platné sú ohl'adom pokračovania v záležitostiach leso
poriadkov}Tch prestúpení predpisy §§ 62.-68. uh. lesného zá
kona a nar. Č. 10092/1881 F. M. v teraz platnom znení a vl. 
nar. Č. 8/1928. Zák. Č, 37/1928 neobsahuje opatrenia v tomto 
Slllere. 

§§ 124.- 163. záhlavia 3. titulu II. uh. lesného zákon~ ob
sahujú osobitné pravidlá pokračovania v záležitostiach lesných 
priestupkov. Doplnené boly tieto predpisy nariadením býv. uh. 
ministerstva vnútra Č. 35839/1881 B. M. Č. 38547/1880 B. M. 
II C. 26194/1880 B. M. , ktoré upravily pokračovanie, jednanie a 
vykonanie rozsudku. Po-zbavené boly platnosti tieto nariadenia 
nal' , Č. 65000;909 B. M. a nar. Č. 10bOO/1909 B. M. na základe 
zák. čl. XX/1901 a ohl'adOlll spravovania priestupkových pe
řlazí nariadenhll Č. 127000/1903 B. M. Ponechané boly v plat
nosti v priestup~oVOlll pokračovaní tieto predpisy čl. 6. zák. 
Č . 126/1920 v znení zák. Č. 125/1927 a platné sú v znení týchto 
zákonov, vl. nar. Č. 9&;1928, 8/1928, 98/1928 a učtovnej in-
štrukcie. . 

Skúmajúc . pomenovanie činov a opon.linutí, spáchaných 
lnajitel'mi lesov vo vlastných lesoch proti predpisolll §~ 1.- 45. 
a činov spáchan)'ch proti §~ 181., 182., 203. a 204. uh. lesného 
zákona vidíme, že v nadpise záhla via 4. titulu 1. pomenované 
sú tie lesoporiadkovými prestúpeniami (erdorendés,zeti áthágá
sok, forstpolizeiliche Ubertretungen) a činy, spáchané proti :pred
pisom §~ 90.-114. a 116. titulu II. pomenované SIÚ v nadpise 
titulu II. lesnými priestupkami (erdei kihágások, Forstfrevel). 
Terajšie ich pomenovanie lesopolicajnýnli priestupkami (erd6-
rendészeti kihágások, forstpoHzeiliche Forstfrevel) nemožno po
važovať za správne ani s hradiska ~ 1. zák. čl. XL/1879, dl'a 
ktorého »priestnpkom ie taký čin, ktorý za priestupok prehl'a
suje 1. zákon, 2. ministerské nariadenie, 3. 111unicipálny štatút, 
4. štatút b}Tv. slobodného krár. mesta bez lllunicipálneho práva 
alebo štatút mesta so zriadený,m magistrátonl. Tak ministerské 
nariadenie, jako aj štatúty prehl'ásiť možu za priestupok len 
prestúpenie nejakého policajného zákazu alebo nariadenia «. 

Lesoporiadkové prestúpenia neprehlasuje za prie~tupky ani sám 
uh. lesný zákon, ani zák. Č. 37/1928 ani iný zákon. Zák. Č . 37/ 
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1928 nepOlnenuje ináč nijako činy, spáchané proti predpis.om. 
tohoto zákona . Dl'a povahy opatrení §9 1.- 45., 181., 182., 
203.-204. lesného zákona a zák. Č . 37/1928, sú tielo rázu viac 
administratívneho jako policajného a chránia verejné a národo
h0'spodárske ZáujlllY, . oproti tmnu chránia §~ 90.-114. a 116. 
súkrO'mné záujmy. 

Že nie je možné pokračovať v záležitostiach lesopodadk0'
vých prestúpení dl'a pr1avidiel .- stanovených -p r e p r iestupky 
- výslovne stanovÍ 0'dst. 3. bodu 1. obežníka býv. uh. l1~il1ister
stva vnútra Č. {65000!1910 B. M. - uvádzajúceho v život polic. 
trestné pravidlá Č. 65000/1909 a poJic. jednací poriadok Č. 
105000/1909 B. M. - ktorý hovorí, že uvedené nariadenia n~
vzťahujú sa na le:soporiadkové prestúpenia. 

Z hor,euvedených jednotlivých ~§ uh. lesnéh0' zákona a zák. 
č. 37/1928 a z porovnania tychže je zrejmá róznor0'dosť lesopo
rladkov}TCh prestúpení a lesných priestupkov a zistiť' možno roz
diele, ukazujúce sa nielen v povahe týchže, ale aj v tom, že 
sám uh. lesný zákon činil rozdiel lnedzi nimi 0'hl'adon~ ich po
menovania, označenia pokračujúcich orgánov (vrchnosti , ható
ságok, Behorden a súdy, 'bíróságok, Gerichte), určenia róznych 
najvyššÍch inštancií (býv. uh. ministerstvo zen~edelstva a 
vnútra) , pokračovania, zahájenia pokračovania, pretrhnutia 
premlčania atd'. a tiež v tom, že pre spáchanie' lesoporiadko
vého prestúpenia má . sa trestať lnajitel' - teda a i osoba nie 
fyzická - kdežt0' v trestných, priestu!)kov,TCh záležitostiach 
móže sa trestať výlučne len fyzická osoba a že za lesoporiad
kové prestúpenia vymerané pokuty neboly premenitel'né 
v uvaznenie. 

Dl'a zák. Č. 37/1928 111á sa trestať tiež v prvom rade n~a
jitel' lesa, teda prípadne tiež nie fyzická osoba. Uh. lesn:)T zákon 
nariaďuje trestať pachatel'ov lesoporiadkových prestúpení peň~ 
trestmi a hoci pO.fllenuje tieto tresty pokutami len v ~ 54., 
zdajú sa byť tie skutočne poriadkov,rmi pokutami (rendbírság, 
Ordnungsstrafe) a nie peil . trestmi v smysle trestného a prie-. 
stupkového zákona. Zák. Č. 3711928 označuje pokutami vyme
rané peňažité tresty .. 

Tá 0'k0'lnost, že sa označujú lesoporiadkové prestúpenia ne
správne jako prie'stupky, uviedIa úrady v omyl. Protokolujú sa 
ter,az tieto záležitosti v priestupkovej podacej knihe, pokračuje 
sa v nich dl'a polic. tr . pravidiel a polic. jedno poriadku;' rozh0'--' 
duje sa v nich rozsudkami, vybavujú tieto záležitosti aj p.oli
cajné úrady jako policajné trestné súdy, vykonáva jrú sa vyne
sené r0'zhodnutia dl'a pravidiel, platných pre priest. pokrač0'
vanie, prmneňujú sa pokuty v uvaznenie aj v tých prípadoch, 
v ktorých vymeraný bůl trest na základe ~§ 47 .-53. uh . les 
néhG zákona, vymáhajú sa tieto pokuty dl'a pravidiel, platných
pr,e priest:' pókračocvanie, povol'uje ·sa podú1ienečný odklad , vy
meranýcp- trestov atd'., čo je mo'žné len v trestných a priestup-
kOV~TCh zálE~,žit()Jstiach . . 

Táto prax nern.óže sa za srprávnu uznať, lebo sa nejedná 
0' priestupky. 
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Nie je n1.ožné tiež súhlasiť s tým názorOln, že sa nemá 
meniť nič ani na doterajšom pomenovaní, označovaní týchto 
činnv, ani na dnterajšon1. pokračovaní a to z toho dovodu, lebo 
sa to vra i vžilo. Odhliadnúc od toho, že po právnej stránke 
neobstojí' vobec tento dovod, práve nanpak n1.á sa hneď vylúčif 
z právnej terminolngie toto nesprávne pomennvanie, lebo ďal
šie nesprávne označovanie }) lesopolicajné priestupky « zapríči
nilo by naďalej ustavičné Olnyly a dávalo ·by podklad k ďal
šÍm zmatočllostiam nie len s ohl'adu posobnosti a príslušnosti, 
ale aj pokračovania a vykonania. nakoI'ko vybavujú teraz tieto 
záležitosti aj neprislušné policajné úrady a nakol'ko pokračuje 
sa všeob'ecne v týchto záleiitostiach dľa pravidiel, platných len 
v priestupkovonl pokračovanÍ. _ , 

Vzhľadom teda na to, že les'Oporiadkové prestúpenia nie sú 
priestupkami, maly by sa tieto záležitosti manipulova ť a vyba
vovať ako administratívne veci dl'a ~§ 62.-68. uh. lesného 
zákona, nar. Č. 10092/1881 F . M. v teraz platnom znenf a vl. 
nar. Č. 8/1928, maly by v nich pokračovať a rnzhodovať okresné 
a mestské no.társke úrady ('Odst. 2., ~ 2. vL nar. Č. 96/1928 a 
príloha tohože) ako politické úrady a nie ako policajné trestné 
súdy, rozhodnutia t:)'rchže maly by sa vydávať pod admin. čísla
mi a o,značením výmer, maly by sa vykonávať tieto rozhndnutia 
dl'a predpisov vl. nar. Č. 8/1928 a tO' aj v t{Tch prípadoch, v kto
rých vydané boly výmery na základe zák. Č. 37/1928, možu sa 
premeniť v uvaznenie lem pnkuty, vymerané na základe zák. Č. 
37/1928 -a nen)ože sa povolovať vobec v záležitostiach lesopo
riadkových prestúpenÍ podmienečný odklad výkonu trestu. 

Keďže nesprávne pnvolovanie podmienečného odkladu vý
konu trestu znamená značnú hmotnú ztratu pre štát, po
trebné by holo učiniť tiež opatrenia na základe § 196. 
policajn:)'Tch tr1estných pravidiel Č . 65000/1909 B. M., zrušil 
právoplatné rozsudky prvostupňových p'Olicajných slÚdov a 
nariadiť dotyčný,m' úradom prejednanie týchto záležitostí 
dl'a predpisov ~§ 62.-68. zák. čl. XXXI/1879 a nar. Č. 
10092/1881 F. M. v teraz platnom znenía vl. nar. Č. 8/1928. 
Mohlo by S3 to stať samozrej,me len v tých záležitostiach, 
v ktorých by holn dnstatočného času k novému pokračovaniu, 
vybaveniu a príp'adnén1.u odvolaciemu pokračovaniu v preml
čacej lehote. 

~ 

Vlastníkovy služebnosti. 
Jos. Ke per t, Brno .) *) 

Lžteratur~: 

1. Bekker: Allerei von den dinglichen Rechten, insbesondere von den 
Eechten ano eigener Sache. Zeitschrift fiir ver~leichende RechtswÍrtschaft. 
Band -2. 

2. BleCha Jaroslav: Vlastníkova služebnost. Ceské právo, roč . 1933, 
č. 8- 10, roč. 1934, Č. 1. 

*) Pracováno v semináři obč. práva prof. dra Sedláčka. 


