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Čís. 356.
Nařízeni viááy republiky Československé 

se dne 28. dubna 192®,
o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi.

Na základě § 3, odst. 8., zákona ze dne
29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., nařizuje se:

^ § 1.

\ cele Podkarpatské Rusi je prozatímní gu- 
vcrnéi jmenovaný presidentem československé 
republiky k návrhu vlády na dobu, nežli se ustaví 
sněm Podkarpatské Rusi.

Prozatímní guvernér složí do rukou presi
denta. republiky slib tohoto znění: „Slibuji na svou 
čest a své svědomí, že budu svědomitě a nestran
ně konat! své povinnosti a budu šetriti ústavních 
a jiných, zákonů.11

§ 2,

Do působnosti guvernéra Podkarpatské Rusi 
přísluší:

1. zástupe váti Podkarpatskou Rus při jed
náních s vládou;

2. podle dalších ustanovení tohoto nařízení 
říditi jednání guberniální rady;

3. podepisov ati nařízeni a výnosy povahy 
normativní, vydávané civilní správou pro celé
území Podkarpatské Rusi;

4. k návrhu příslušného referenta, podepsa- 
nému též viceguvernérem:

a) jmen ováti zaměstnance z oboru církevní a 
místní správy, pokud'jmenováni (nebo volba) 
nespadá y oprávnění presidenta republiky, 
vlády republiky nebo autonomních 'činitelů 
(obcí, měst, církvi a pod.);

b) jmenovali osoby učitelské škol nestátních;
c) provádět! jmenování i povýšení soudců a 

úředníků státních až včetně do VII. ťř. hod
nostní s Platností provisorní pro území Pod
karpatské Rusi, pokud jde o úředníky civilní 
správy, tudíž s vyloučením zaměstnanců úřa
du, které nepodléhají civilní správě, jako úřa
dy celní, poštovní, železnice a i.;

d) předkládat! vládě návrhy na povýšení a jme. 
nování ostatních soudců a státních úředníků 
civiiuí správy a úřadů podřízených.
5. Má právo vyžádali si ústní nebo písemné 

zprávy od viceguvernéra a jeho prostřednictvím 
od jednotlivých referentů civilní správy ve všech 
věcech, týkajících se Podkarpatské Rusi.

6. Civilní správa má povinnost sděliti guver
nérovi všechna zamyšlená závažnější vládní opa
tření, zejména, jsóu-li povahy politické. Guvernér 
ma právo zastavit! opatření viceguvernéra, o kte
rých se domnívá, že odporují ústavní listině neb 
Jiným zákonům neb poškozují zájem Podkarpat- | 
ské Rusi, ^ vyžádali Sf v každém takovémto pří- í

pádě rozhodnutí vlády. Viceguvernér v tom pří
padě učiní jen neodkladné prozatímní opatření pod 
vlastní odpovědností.

§ 3,
Viceguvernér, jejž jmenuje president repu

bliky k návrhu vlády, zastupuje guvernéra, je-li 
guvernér nemocen, nepřítomen nebo zaneprázd
něn, nebo je-li místo jeho dočasně neobsazeno.

Jest bezprostředním představeným všech re
ferentů cjvilní správě Podk^patské Rusi přiděle
ných a úřadů i ústavů civilní správě přičleněných 
a podřízených a sprostředkuje styk mezi těmito 
úřady a vládou.

Spolupodepisuje všecky úřední akty guver
nérovy. " 1

Kdyby v jakékoliv otázce nebylo docíleno 
shody mezi guvernérem a viceguvernérem, před
loží se věc k rozhodnutí vládě.-

Je-li viceguvernér nemocen, nepřítomen nebo 
zaneprázdněn, nebo je-li místo jeho dočasně ne
obsazeno, zastupuje jej koucepfuí úředník civilní 
správy hodostní tříděn nejvyšší.

§ 4.
Guberniální rada skládá se z guvernéra ja

kožto předsedy a viceguvernéra jakožto místo
předsedy, z 10 členů volených a. 4 členů imeno- 
vaných vládou.

Členem guberniální rady může býti volen 
neb ustanoven, komu přísluší právo volit! do po
slanecké sněmovny Národního. shromáždění, do- 
sáhli-li věku 26 let

Š 5.
Volba deseti členů guberniální rady koná se 

po jednom tímto způsobem:
Viceguvernér svolá k volbě všecky starosty 

ž každého volebního okresu.
Volbu řídí viceguvernér anebo zástupce jím 

ustanovený.
K platnosti volby je zapotřebí přítomnosti 

alespoň jedné třetiny všech starostu toho kte- 
■ rého volebního obvodu.

Souhlasí-li nadpoloviční většina přítomných, 
koná se volba dle rozhodnutí funkcionáře volbu 
řídícího povstáním nebo zdvižením ruky; jinak 
koná se volba hlasovacími lístky.

Zvolen jest ten, kdo obdržel nadpoloviční vět
šinu hlasů přítomných.

Nedosáhne-li se tohoto výsledku při prvém 
hlasování, hlasuje se stejným způsobem po druhé. 
Nedosáhne-li se ani nyní výsledku, koná. se volba 
užší mezi dvěma osobami, které při prvé volbě 
dosáhly nejvíce hlasů.

Má-li několik osob stejný počet hlasů, roz
hodne los, kdo se má do užší volby pojmouti.

Při užší volbě zvolen jest ten z obou kandi
dátu do užší volby pojatých, který dosáhl většího 
počtu hlasů. Při stejném počtu hlasů rozhodne los.
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Nesejde-lt se k volbě dostatečný počet po
zvaných starostů, bncftež svoláni všichni staro
stové k volbě nové, která se vykoná platně za 
každého počtu přítomných.

Současně s členy rady volí se stejným způ
sobem náhradník každému z nich.

Volební obvody a další podrobnosti řízení 
upraveny budou po slyšení guvernéra zvláštním 
nařízením.

§ 6.

Čtyři členy gub«rniáJní rady jmenuje vláda, 
vyžádavši si návrhy guvernéra.

§ 7. ;
Sídlem guberniální rady jest Užhorod. . Dle 

potřeby může však býti svolána i do jiného místa.

§ 8.

Guberniální rada schází se na pozvání gu
vernéra alespoň jednou za měsíc. Guvernér jest 
však oprávněn podle potřeby svolali schůze, ča
stěji; jest povinen svolatí schůzi do 14 dnů, žádá-lí 
za to alespoň pět členů volených, nebo tři členové 
vládou jmenování, udávajíce, o čem se má jed- 
nati.

Schůze svolána budiž alespoií osm dní předem 
a'budiž zároveň všem členům ohlášeno, o čem se 
má jednaíi.

§ 9.
Guberniální rada může platně jednati a se 

usnášeti, je-li mimo guvernéra a viceguvernéra 
přítomno alespoň pět členů volených a dva čle
nové vládou jmenovaní.

Nesejde-li se. počet členů právě uvedený, bu
diž svolána do osmi dnů schůze nová, při kteréž 
stačí i menší počet čienů.

š io.
Z referentů přidělených civilní správě mají 

právo a povinnost účastniti se jednání s právem 
hlasovacím referenti politický, finanční a kulturní, 
mimo to určuje viceguvernér od případu k případu 
další referenty, nejvýše tři, kteří mají právo hla
sovací: ostatní referenti mohou se zúčastniti jed
nání s hlasem poradním.

. § li.

Jednání guberniální rady řídí guvernér a 
v jeho zaneprázdnění viceguvernér.

Předměty dané na pořad jednání z podnětu 
vlády, guvernéra nebo viceguvernéra majf před
nost. Po jejich projednání mohou členové podá
vat! vlastní návrhy a dotazy ve všech věcech tý
kajících se Podkarpatské Rusi. Schůze guberniální 
rady isou neveřejné.

§ 12.
K platnosti usnesení jest třeba, aóy pro návrh 

hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů

s hlasem rozhodujícím. Předseda nehlasuje, pouze 
v případě rovností hlasů rozhoduje hlasem svým.

§ 13.
Podrobnosti upraveny budou v rámci tohoto 

nařízení jednacím řádem, na kterém se usnese gu- 
bemiální rada a který musí býti schválen vládou.

Pro dobu, než tento jednací řád bude usne
sen a schválen, vydá vláda vyslechnuvši guver
néra prozatímní jednací řád. ^

§ 14.
Členové volení a vládou jmenovaní mají ná

rok na cestovné a stravné, jako státní úředníci
VI. tř. hodnostní.

§ 15.
Gubarniální rada jestpřísíušná jednati o všech 

věcech Podkarpatské Rusi se týkajících, které jí 
vládou, guvernérem nebo viceguvernérem k vy
jádření budou předloženy. Zejména bucftež gu- 
berniální radě předložena všecka nařízení a vý
nosy normativní povahy civilní správy Podkar
patské Rusi. V naléhavých případech mohou však 
vydány býti nařízení .nebo výnos normativní po- 
váhy i před slyšením rady. V tom případě bncftež 
předloženy guberniální radě k vyjádření doda
tečně.

§ 16.
Členství v radě guberniální, pozbývá člen 

ztrátou volitelnosti (§ 4).
Vláda jest oprávněna, vyslechnuvši dle mož

nosti guvernéra, guberniální radu rozpustit! nebo 
Jednotlivé členy její, kteří své povinnosti za
nedbávají, zbaviti jejich funkce.

V případě rozpuštění učiní vláda výslech-, 
raivši guvernéra opatřeju nutná k tomu, aby do 
dvou měsíců dosazena byla nová guberniální rada.

Za člena funkce pozbyvšího budiž nov 'án 
náhradník a, pokud ho není, nový člen způsobem, 
jakým byl povolán člen funkce pozbyvší.

§ 17.
Tímto prozatímním statutem doplňme a, mění 

se generální statut pro orgariisaci a administraci 
Podkarpatské Rusí, č. 26.536/19 m. r.

Ustavením guberniální rady podle tohoto pro
zatímního statutu, zanikne působnost dosavadního 
direktoria.

Rovněž působnost administrátora zaniká.

Tusar v. r.
Svehla v. r. Prášek v. r.
Foíiritás: v. r. Klofáč v. r.
Dr. Beneš v. r. Dr. Šrobár v. r. 
Dr. Veselý v. r. • Dr. ffeidler v. r. 
fíabrnvn v. r. Dr. Winter v. r. 
Staněk v. r. Dr. Hodža v. r.

líarnpi v. r.

Ze státní tiskárny v Praze.


