
Erdészeti rendeletek tára. 

Hatásköri összeütközés. 

(A m. kir. ministertanácsnak 1889. évi június hó 7-én 14. M. T. 1. f) s z . alatt 
hozott határozata.) 

Az igazságügyminister ur előterjesztette az S. Sz. és tár
sainak K. V. és társai ellen 266 frt 40 kr és járulékai iránt indított 
ügyében a királyi Curia és a makoviczai járás főszolgabirája közt 
támadt hatásköri össze ütközési esetet. Határoztatott: ezen ügy a 
királyi bíróság hatáskörébe tartozik, mert Sz. S. és társai róvnoi 
lakosok kártérítési igényt támasztanak a miatt, mert az ő tulajdo
nukat képező erdőben, legelőn, réteken és szántókon K. V. és társai 
rovnoi lakosok az 1886. év tavaszától október hó 3-ig jogtalanul 
148 darab marhát legeltettek, miáltal a becslevél szerint 222 frt 
erdei és mezei kárt okoztak, továbbá 24 frt 40 kr hajtópénz, vala
mint 20 frt becslési költség felmerülésére is okot szolgáltattak. Sz. S. 
és társai nem kívánják, hogy K. V. és társai a kárt okozó cselek
mény miatt megbüntettessenek, de követelik, hogy az okozott erdei 
és mezei kár, melyet nem egymástól elkülönítve, hanem egy Összeg
ben számíttattak fel, nekik megtéríttessék. Azon körülmény, hogy 
erdei kártétel alapján is követeltetik kártérítés a bírói hatáskör meg
állapításának akadályául azért nem szolgálhat, mert a károsultak 
nem kívánják a kárt okozó egyének megbüntetését és igy, miután az 
1879 : XXXI. t.-czikk 117. §-a szerint a más erdejében elkövetett 
károsítások, mint kihágások vannak a közigazgatási hatóságok hatás
körébe utalva, és miután az 1879. évi XXXI. t.-czikk 82. §-a értel
mében az erdei kihágás miatt a büntető eljárásnak csak a sértett fél 
panaszára van helye, erdei kihágás miatt az eljárást az idézett 
117. §-ban emiitett közigazgatási hatóság magán indítvány hiányában 
folyamatba sem teheti, minélfogva eltekintve azon kérdéstől, vájjon 
az okozott kár az 1879. évi XXXI. t.-czikk 69. §. b) pontjában meg
határozott 30 frtot nem haladja-e tul, az ügy a közigazgatási hatóság 
hatásköréhez nem utalható. Ezek alapján, minthogy azon körülmény, 
hogy a károsultak a kárt tevő egyének megbüntetését nem kívánják, 
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nem képezhet akadályt arra nézve, hogy káruk megtérítését polgári 
uton követelhessék; s minthogy S. Sz. és társai kártérítési igényüket 
a most érintett erdei kártételeken kivül, mezei kártételekre alapitják, 
mi az 1881. évi LIX. t.-cz. 13. §-ának m) pontjánál fogva szintén 
a kir. bíróság hatáskörébe tar tozik; ezen ügyben a kir. bíróság hatás
köre volt megállapítandó, és pedig annál inkább, mert azon kérdés 
eldöntése, hogy jogosítva vannak-e felperesek az erdei legeltetés által 
okozott káraiknak megtérítését polgári per uton követelni a nélkül, 
hogy az erdei kihágásnak, mint ilyennek megbüntetését az e részben 
illetékes hatóság előtt szorgalmazzák, az ügy érdemére tartozó kér
dést képez, s mivel a kérdés nemleges eldöntése esetében a bíróságnak 
jogában fog állani, felperes kártérítési követelésének azt a részét, a 
mely erdei legeltetés által okoztatott s a mennyiben a kártérítési 
követelés ezen része az eljárás során külön megállapítható nem lenne, 
az egész kártérítési követelést is elutasítani. 


