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18.

Vládni nařízení 
ze dne 7. ledna 1924

o volbách do Národního shromáždění za Pod
karpatskou Rus na prvé volební období.

Vláda republiky československé nařizuje 
podle čl. II. zákona ze dne 29. února 1920, 
č. 123 Sb. z. a n., kterým se vydává řád vo
lení do poslanecké sněmovny, a podle čl. II. 
zákona ze dne 29. února 1320, č. 124 Sb. z. 
a n., o složení a pravomoci senátu:

§ 1.
Volby poslanců a senátorů za samosprávné 

území Podkarpatské Rusi na prvé volební ob
dobí provedou se podle zákona ze dne 29. úno
ra 1920, č. 123 Sb. z. a n., kterým se vydává 
řád volení do poslanecké sněmovny, a zákona 
ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o slo
žení a pravomoci senátu, s úchylkami ozna
čenými v §§ 2—4 tohoto nařízení.

§ 2.

Každá obec je místem volebním. Konají-li 
se volby do sněmovny poslanecké i do senátu 
téhož dne, zřídí se zvláštní obvodní volební 
komise jak pro volbu do sněmovny poslane
cké, tak i pro volbu do senátu.

§ 3.
Konají-li se volby do obou sněmoven téhož 

dne, nebo konají-li se nejdéle čtyři neděle po 
sobě, nesmí nikdo kandidovat} do obou sně
moven. Je-li kandidát zapsán na kandidátních 
listinách do obou sněmoven, dotáže se ho 
předseda krajské volební komise písemně se 
lhůtou tří dnů, kterou kandidaturu přijímá. 
Neodpoví-li kandidát v této Unitě, škrtne jej 
předseda krajské volební komise na té kan
didátní listině, ku které není připojeno pro

hlášení kandidátovo, že kandidaturu přijímá. 
Je-li.toto prohlášení připojeno k oběma kan
didátním listinám, škrtne ho na obou.

§ 4.
Skrutinium provede .se takto:
Součet všech platných hlasů, odevzdaných 

všem stranám pro volbu do sněmovny posla
necké, rozdělí se počtem mandátů tomuto vo
lebnímu kraji zákonem určených, zvětšeným 
o jednu; celé číslo nejblíže vyšší výsledku dě
lení je číslem volebním.

Volebním číslem dělí se počet hlasů ode
vzdaných pro každou kandidátní listinu a při
káže krajská volební komise každé straně to
lik mandátů, kolikráte je volební číslo obsa
ženo v součtu hlasů pro stranu odevzdaných. 
Mandáty, které zůstanou neobsazeny, přikáže 
krajská volební komise těm stranám, které 
při dělení součtu hlasů pro stranu odevzda
ných číslem volebním vykázaly největší zby
tek dělení. Jsou-li zbytky hlasů sobě rovny, 
rozhodne los, které straně se mandát přikáže.

Skrutinium pro volbu do senátu provede se 
obdobně.

Druhé a třetí skrutinium do obou sněmo
ven odpadá.

§ 5.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vy

hlášení a provede je ministr vnitra.

Švehla v. r.
Dr. Beneš v. r. 
Bečka v. r. 
Stříbrný v. r.
Dr. Hodža v. r. 
Šrámek v. r.
Dr. Franke v. r.

Malypetr v. r. 
Novák v. r. 
Srba v. r. 
Udržal v. r. 
Tučný v. r.
Dr. Kállay v. r.

Dr. Markovi č v. r.

Státní tiskárna v Praze.
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