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Prevádzanie autonomie Pod'karpatskej
RusL
František K arp a t (Bratislava).*)

Podkarpatská Rus bola pripojená k Ceskoslovenskej republike ako jej nedielna súčiastka dobrovofným prehlásením
podkarpatoruských reprezentantovo Boly však mnohé strannícke boje než k tomu došlo. Dokonca politikovia rusínski sa
-ešte rozdelili na tri strany, zo ktorých každá viedla inú politiku.
Jedna z nich bola za spo jenie Podkarpatskej Rusi s Českoslo
venskou republikou a svorne spolupracovala s prezidentom
·Českoslov. republiky a s Drom Šrobárom, vtedajším splnomocnenÝln ministrom pre správu Slovenska. Našla tiež porozumenia
v Anlerike a svojou húževnatou prácou dosiahla spojenie rusínskych ťrakcií a tým prevahu, takže dňa 8 . máj a 1919 došlo
k prehláseniu rezolúcie Centrálnou národnou radou rusínskou
o pripojení Podkarpatskej Rusi k Českoslov. rep. s tou podmienkou, že Podkar. Rus obdrží úplnú autonomiu. Táto autonomia
bola Podkarp. Rusi aj krátku dobu na to uzavrenou smluvou
medzi čelnými n1.OChosťanli spo jenýnli a sdruženÝJIli a Česko 
slovenskom v Saint-Germain-en-Laye podpísanou 10. septembra
1919 v článku 10. zaručená.
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Hlava II. smluvy st. -germainskej zaoberá sa autonomiou
Podkarp. Rusi a niekde i podrobne líči budúci stav. Všetky
ustanovepia tam obsažené prevzala naša ústavná listina z 29 II.
1920 a mnohé z nich ešte doplnila .. Hlava II. spomenutej smluvy
zdorazňuje hlavne jednotnosť štátu českoslov., najma čo do
územia a štát. občianstva. Podkarpatská Rus tvorí nedielnu
súčiastku tohoto štátu na základe dobrovofného pripojenia a
bude vybavená najširšou autonomiou slučitefnou s jednotnosťou štátu česko slov. (článok 10.). V čele Podkarp. Rusi bude
stáť guvernér a okrem neho tu bude samosprávny snem, ktorý
bude vykonávať moc zákonodárnu vo veciach jazykových, vyučovacích, náboženských a vo veciach miestnej správy, ďalej
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*) Zpraco,vané dra pojednania predneseného v seminári ústavného
práva právnickej fakulty univ. Komenského pod vedením J. S. P. prof.
Dra Zdenk3 Pešku.
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vo veciach . jeIIlu zákonmi čsl. delegovaných (čl. 11.). Úradníci
budú vyberaní pokiaf možno z úzeluia Podkarp. Rusi (čl. 12.).
Konečne Podkarp. Rus bude luať tiež svojich zástupcov v zákonodárnom sbore Československej republiky (čl. 13.). · Všecko
toto prevzala naša ústava a doplniac niektoré ustanovenia defiuitívne upravila ponler Podkarpatskej Rusi k Českoslove n skej
republike a vůbec jej sriadenie. Definitívna úprava táto nebola
však dosiar v celom rozsahu uskutočnená.
II.
Na Podkarpatskej Rusi platí dodnes iba organizácia prezatýnlna, ktorá sa prisposobuje k definitívnej úprave obsaženej v ústave a tak ju pozvolna prevádza. Predovšetkým to bol
»Generálny štatút pre organizáciu a adm.inistráciu Podkarpatskej Rusi, pričlenenej parížskou konferenciou k r~publike Ceskoslovenskej« vyhlásený dúa 18. XI. 1919. Nebol však vydaný ako
riadny zákon alebo vládne nariadenie a nebol ani publikovaný
v úradnej Sbierke zák. a nar., ale bol iba vyhlásený vrchným
vojenským veliterom Podkarp. Rusi generálOlu Hennoquonl ako
jeho vyhlásenie. Obsahuje prehlásenie našej vlády o pripojení
Podkarp. Rusi k ČSR., ďalej doslovne ustanovenia smluvy st.germ.ainskej Podkarp. Rusi sa týkajúce, potom určenie hraníc
štátnych a hraníc n1edzi SlovenskOlu a Podkarp. Rusou, ktoré
stanovila territoriálna · komisia mierovej konferencie v ParÍži.
Ďalej pojednáva o otázke jazykovej a školskej a napokon o základoch organizácie Podkarpatskej Rusi. Čo sa týk a otázky jazykovej a školskej, tu prehlasuje dočasne za jazyk oficielný ako
i vyučovací rudový jazyk. Bolo to veľmi neurčité ustanovenie
a jakýmsi východiskom zo sporov luedzi roznymi stranami, zo
ktorých každá chcela zaviesf iný jazyk resp. nárečie za jazyk
úradný a vyučovací. Aby boly položené základy budúcej salUOspráve, ustanovuje vláda dočasne úrad administrátora s potrebným počtom úraníkov. · Jemu po boku bolů ustanovené ako
jeho poradný sbor rusínske .autonomné direktorium. Dočas 
nost jeho javí sa v tOlu, že viaceré záležitosti, ktoré by pripadaly
skor do kompetencie autonOluného snemu, sú direktoriu odúaté a pridelené administrátorovi. Tým pravda aj moc direktoria bola pornerne slabá v prospech adluinistrátora, keďže ono aj
tak sa stalo púhym jeho poradnÝlu sboron1. Počet členov direkÍoria nebol presne stanovený.v štatúte, iba to, že týchto n1enuje
vláda. Do kompetencie direktoria náležaly všetky veci pridelené budúcemu snemu Podkarp. Rusi, ktoré uvádzal už čl. ll.
hlavy II. výš spomenutej smluvy st.-germainskej a ktoré boly
tiež našou ústavou prevzaté (zákonodárna nlOC vo veciach jazykových, školských, náboženských a vo veciach luiestnej správy). Mimo to ešte Generálny štatút rozširuje poradnú činnosf
direktoria na lnenovanie a odvolanie všetkých úradníkov a za-
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mestnancov, ktorým boly sverené k vybaveniu veci náležiace
do kOlllpetencie direktoria. Úradníkov týchto však menuje ad ·
ministrátor. Spory vo spomínanýeh záležitostiach vzniklé medzi
administrátoronl a direktoriom mal rozhodovať prezident republiky alebo dajaká nínl poverená vhodná a spol'ahlivá tretia
osoba.
Celkove tedy neide o presné stanovenie a vymedzenie kompetencií jednotlivých orgánov, ba ani predpisy o ďalších nižších úradoch nie sú v štatúte. Z celkového jeho obsahu ' zračí
sa teda c1očasnosť sriadenia, ktorá je i výslovne v preposlednom
odstavci spomínaná. Avšak aspoll to je zjavné, že v čele všetkej správy i celej Podkarp. Rusi stojí- administrátor a jemu po
boku ako poradný sbor direktorium. Tomu však vo skutočnosti
tak nebolo, lebo už z okolností tej doby a prechodných ešte nesporiadaných pOluerov vyplýva, že generál Hennocque, ktorý
bol vrchným vojenskýlll velitel'Oll1 Podkarp. Rusi, ačkol'vek
o ňOlll št~tút vobec nehovorí, práve preto, že tento štatút vyhlásil, faktická jeho moc vojenská 1 občianska tým bola preukázaná. Takže fakticky v čele Podkarp. Rusi stál on a jemu
bol i fakticky administrátor podriadený, súc preto vo svojej
právOllloci odvislý, a preto i obmedzovaný. Ďalej direktorium
mala byť akousi náhradou za snenl Podkarp. Rusi a orgánom
správnynl. Stalo sa však PÚhYlll poradným sborom nesamostatného · administrátora. Z toho dovodu vznikal odpor proti GenerálnenlU štatútu a prejavený bol protestom Centrálnej ruskej
národnej rady pod predsedníctvom Vološina dňa 31. XII. 1919.
Tu sa žiada, aby autononlÍa hola prevedená v súhlase s národonl a aby poslanci do Národ. shromaždenia čsl. neboli volení,
ale vysielaní Snenl0111 Podkarp. Husi. Vytýka sa tu tiež spomí,naná povaha direktoria ako púheho poradného sboru.
Za krátko na to vyšla naša definitívna ústava dňa 29. II.
1920, ktorá splňuje požiadavky protestu, avšak pre nepriaznivé
okolnosti nedala sa hneď previesť, a preto onedlho po nej vyšlo
dií.a 26. IV. 1920 vládne nariadenie uverejnené pod čís. 356
v Sbierke zák. a nar. z r. 1920. Zavádza novú organizáciu, ktorou sa prezatýlune prevádzajú ustanoveni a ústavnej listiny.
Táto organizácia trvá na Podkarpatskej Rusi až dodnes.

III.
Naša ústavná listina z 29. II. 1920 obsahuje tedy definiHvnu úpravu o ponleroch Podkarp. Rusi v rámci štátu česko
slov. Dosiaf však v celom rozsahu uskutočnená nebola. Hneď
na počiatku v § 3. odst. 1. prehlasuje územie Českoslov . republiky za jednotn)T a nedielny celok. A v súhlase s týrnto ustanovenínl hovorí ďalej v tomže § v odst. 2., že nedielnou súčiastkou
jednotného územia Českoslov. rep. je na základe dobrovofného
pripojenia podl'a smluvy v Saint-Germain-en-Laye uzavrenej
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salllosprávné územie Podkarp. Rusi, ktoré bude vybavené najširšou autonomiou, slučitel'nou ' s jednotnosfou republiky Ceskoslov. Takže ústava venuje celý § 3. okrem odst. 1. Podkarp.
Rusi a jej sriadeniu. Dra odst. 6. v čele Podkarp . Rusi stojí
guvernér menovaný preúdentům republiky na návrh vlády.
Zodpovedný je jak vláde, tak i snelllU Podkarp. Rusi. Celé toto
ustanovenie o guvernérovi prevzala naša ústava z čl. 11. st.germainskej smluvy. Určitý rozdiel možno najsť iba vo výslovnOlll vytknutí guvernérovej zodpovednosti. podra smluvy st.germainskej je totiž tento zodpovednj'r autonomnému snemu
Podkarp. Rusi, kdežto dra ústavnej listiny »tiež« snemu Podkarp. Rusi. Dikcia táto len jasne stanoví jeho zodpovednosť
voči autonomnému snemu Podkarp. Rusi, pričom mlčky považuje za samozrejmé, že súčasne ide tiež '0 zodpovednosť voči
vláde, ktorá navrhuje menovanie guvernéra. Dopodrobna funkcia guvernéra v ústav. listine neni určená, iba 6. odst. § 3. hovorí, že stojí v čele Podkarp . Rusi, čím sa myslí, že guvernér
stojí v čele celej správy Podkarp. Rusi. Keďže je zodpovedný
vláde, je vlastne pre Podkarp. Hus i jej zástupcom. A z toho
potom vyplýva jeho právomoc, ktorá je jediná v ústave výslovne vytknutá, že totiž zákony usnesené snemom Podkarp.
Rusi, jestliže tieto prezident republiky podpíše a tým prejaví
svoj súhlas, spolupodpisuje aj guvernér Podkar. Rusi vedra
prezidenta republiky a vedra zodpovedných ministrov (§ 3.
odst. 4. úst. list.).
Samostatný zákonodárny sbor pre určité veci zaručuje
ústav. list. Podk. Rusi v § 3. odst. 3_, kde hovorí, že Podk. Rus
bude mať zvláštny snem, ktorý si volí predsedníctvo. V odst. 4.
tohože § stanoví kOlllpetenciu tohoto. podra toho snelll Podk.
Rusi bude príslušný usnášať sa o zákonoch vo veciach jazy-kových, vyučovacích, náboženských, vo veciach miestnej správy
ako i v iných veciach, ktoré by naňho preniesly zákony Ceskoslov. republiky. V poslednom prípade pravda rozsah jeho kompetencie závisí na obsiahlosti vytknutej v onej delegácii konkrétneho zákona československého. Naša ústava prevzala i tieto
ustanoveia doslovne z čl. 11. smluvy st.-germainskej. Pridala
iba torko, že zákony na samosprávnom snenie Podk. Rusi usnesené se vy hlasujú ako také len vtedy, keď prezident republiky
svojím podpisom prejaví s nimi súhlas. Takže tu lllá prezident
republiky absolútné veto, kdežto oproti -zákonom. Nár. Shrom.
čsl. má iba veto suspenzívné. Toto opatrenie však vyžaduje
jednotnosť štátu, ktůrého jedinou hlavou je volený prezident.
Z tohoto je i zjavný pomer podriadenosti snemu Podkarp. Rusi
voči Nár. Shrom. čsl. Z textu úst. list. je i to zjavné, že pred
snelll Podk. Rusi možu príjsť k prejednávaniu akékol'vek zákony, tedy nielen ústavné. O složení snemu a počtu poslancov
a vobec podrobnejšie predpisy týkajúce sa autonomného snemu Podk. Rusi, ako najma o práve voliť a o voliternosti do
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snemu, odkazuje ústava na príslušné zvláštné ustanovenia, obsažené či už v zákonoch alebo v nariadeniach, ktoré budú neskor vydané podl'a všeobecných predpisov týkajúcich sa zákonov a nariadení a ich obsahu (§ 3. odst. 8. úst. list.). Napokon
stanoví ešte ústava v § 3. odst. 4., že zákony, usnesené autonomným snemOlll Podk. Rusi a kontrasignované prezidentoul
republiky a guvernérom budú vyhlasované vo zvláštnej úradnej
Sbierke pre Podkarpatskú Rus vydávanej.
Čo sa týka správnej organizácie Podk. Rusi, v čele ktorej
dIa úst. list. bude stáť guvernér, tu prevzala naša ústava doslovné znenie čl. 12. smluvy st.-germainskej a stanoví v § 3.
odst. 7., že úradníci (funkcionári) na území Podk. Rusi budú
podľa možnosti vyberaní z tamojšieho obyvatel'stva. Predpis
tento vyžiadaly si menej pokročilé kultúrne pomery obyvatel'stva a jeho ciel'om je čeliť nebezpečiu nesrovnalostí adnlinistratívnych, pričom však dOlnáce obyvatel'stvo n~smie byť obchádzané. A v tom je videť práve jeho užitočnosf jak pre Podle
Rus samotnú, tak aj pre celý štát.
Pokial' ide ' o samosprávne orgány Podkarpatskej Rusi,
ustanovuje tu tedy ústava orgány dva: guvernéra a samosprávny snem. Pri záležitostiach spoločných Podkarp. Rusi a Česko
slovenskej republiky, možno lišiť dva orgány: zákouodárny sbor a
vládu. O zákonodárnom sbore hovod ústava v § 3. odst. 5.,
že Podkarp. Rus bude zastúpená v Národ. shrom. primeraným počtom poslancova senátorov podl'a príslušných volebných
rádov československých. I toto ustanovenie prevzala naša úst.
listina taklner doslovne z čl. 13. smluvy st.-germainskej. Ustallovenie úst. list. bolů prevedené volebným rádom do poslaneckej snen1.ovne (zák. č. 123/1920 Sb.) a do senátu (zák.
č. 124/1920 Sb.), podra ktorých Podk. Rus tvorí samostatný
volebný okres a vy-siela 9 poslancova 5 senátorov, tedy spolu
14 zástupcov do Národ. Shrom. českosl. Ostavná listina liší sa od
spomenutého čl. 13. sn1.1uvy st.-germainskej podstatne iba tým,
že kým táto vylučuje hlasovacie právo zástupcov Podk. Rusi
v' Nár. Shrom. čsl. o otázkach, kton~ budú prikázané autonomnému snen1.U Podk. Rusi, ústava hovorí v § 3. odst. 5., že Podk.
Rus bude zastúpená v Nár. Shrom. \;s1. podIa príslušných volebných rádov československých práve tak ako ostatné územné
čiastky Ceskoslov. republiky, ktoré nie sú nadané samosprávnym snemom, a toto sa vzťahuje aj na hlasovanie tamojších
zástupcov; takže podIa úst. list. zástupcovia Podkarp. Rusi
v N ár. Shrom. čsl. hlasujú tam aj o veciach, ktoré spadajú do
kompetencie autonomného snemu Podkarpatskej Rusi.
Čo sa týka pomeru Nár. Shrom. čsl.. a samospráv. snemu
Podk. Rusi, zákonodárna kompetencia oboch týchto sborov je
v ústave vymedzená. Takže všetky zákony, ktoré budú usnesené Nár. Shrom. čsl.,. budú platiť na celom území Ceskoslov. republiky, teda aj na Podkarp. Rusi. Akonáhle však bude podra
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ústavy utvorený samostatný snem pre Podk. Hus, bude tento
samozrejme príslušný len pre tie veci, ktoré boly do jeho ko;mpetencie ústavnou listinou prikázané, t. j. všeobecne záležitosti
týkajúce se jedine Podk. Husi. Pre ostatné veci zostane naďalej
kompetentné Nár. Shrom. čsl., výjmuc že by stanovilo niečo
iného, alebo pre určitú vec bv delegovalo zákonodárnu moc
autonomnému snemu Podkarpatskej Rusi.
Zákonodárnej moci dotýka sa ešte ustanovenie článku II.
uvodzovacieho zákona k ústav. listine, ktoré pojednáva o ústav110m súde a vzťahuje sa i na Podkarp. Rus. Článok tento hovorí,
že ústavný súd rozhoduje o tom, či vyhovujú zákony republiky Českoslov. a zákony snemu Podk. Rusi zásade čl. I. uvodzov. zák. k ústav. listine. Jeho úkolom je tedy skúmať a rozhodovať o ústavnom charaktere jednotlivých zákonov na žiadosf
najvyššieho súdu, najvyšš. správného súdu, volebného súdu, jednej zo snemovieň Nár. Slumu. čsl. alebo snemu Podk. Rusi. Takže kontrolná činnosť ůstavného súdu vzťahuje sa i na zákony
usnesené autonomným snemom Podk. Rusi. Súd tento skláda
sa podfa čl. III. odst. -1. uvodz. zák. zo 7 členovo Dvoch vysiela
do neho najvyšší súd a dvoch najvyšší správny súd zo seba.
Ostatných 3 (predsedu a dvoch členov) menuje prezident republiky. Totiž poslanecká snemovňa a senát Nár. Shrom. čsl.
i snem Podkarp. Ru~i navrhnú po 3 kandidátoch, zo ktorých
z kaž dej trojice vyberie prezidellt republiky jednoho. Takže
i tu je Podkarp. Rus zastúpená a nlá pre prípad, že by sa pred
ústavným súdom jednalo o zákon usnesený snemom Podkarp.
Rusi, v tomto tribunále tiež svo jho zástup cu.
Vláda Českoslov. republiky vzťahuje sa na celý štát, čo
plynie aj z § 68. ústav. list. vo spojení s § 3. odst. 4. úst. list.,
že aj zákony snemu Podk. Rusi podpisuje vedfa -prezidenta republiky a guvernéra Podk. Rusi aj príslušný zodpovedný člen
vlády. Guvernér Podk. Rusi je teda akýmsi POjítkOlll medzi
domácou správou, v ktorej čele stojí, a medzi vládou česko
slovenskou. Takže guvernér je do istej miery akýmsi quasiministrom.
IV.
Všetko toto ČO obsahuje naša ústavná listina o autonomii
Podkarpatskej Rusi súhlasí s požiadavkami tanlojšieho obyvatefstva a s obsahom smluvy uzavrenej v Saint-Germain-en-Laye.
Ú stavná listina nebola však -pre nepriaznivé pomery dosiaf prevedená. Dňa 20. IV. 1920 bolo vydané vládné nariadenie o zmene Generálneho štatútu Podkarpatskej Rusi pod čís. 356/1920
Sb. skrz spomenutý protest proti Generálnemu štatútu a je
vlastne prezatýmnym prevedením ústavnej listiny v niekofkých
bodoch. Ide tiež len o úpravu dočasnú, stav tento však trvá až
dodnes. Vlád. nar. 356/1920 ustanovuje »prezatýmneho guvernéra«, ktorého menuje prezident republiky na návrh vlády na
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dobu než sa ustaví snem Podkarp. Rusi (§ 1. odst. 1. vl. nar.
356/20). Úrad tento opiera sa o ústav. listinu. Vedfa neho stojí
ako jeho zástupca veceguvernér, menovaný rovnakým sposobom (§ 3. odst. 1.). Guvernér je viac reprezentantom Podkarp.
Rusi na vonok, teda aj pri jednaní s vládou, riadi guberniálnu
radu (akási náhrada za snem), podpisuje nariadenia a výnosy
povahy normatívnej pre celú Podle Rus vydané, menuje úradníkov a podáva vláde návrhy na vyššie menovania (§ 2.). Jeho
úradné postavenie podobá se ministerskému lebo je zodpovedný
ako minister vláde, ktorá ho navrhuje resp. podfa jednoho výkladu bezprostredne prezidentovi republiky a neni tedy zodpovedný žiadnemu ministerstvu, ako na pr. krajinský prezident.
Viceguvernér je záStUPCOlll guvernéra. Mimo to stojí v čele celej
správy Podk. Rusi a je predstavenÝIll aj úradov a ústavov civilnej správe pričlenených a podriadených a sprostredkuje styk
medzi tymito úradmi a vládou. Napokon spolupodpisuje všetky
úradné akty guvernérove (§ 3. odst. 1.-3.). Vo vnútornej správe
má najvačšiu moc guvernér iba v tom, že može zastaviť opatrenia
viceguvernéra, o ktorých sa domnieva, že odporujú ústav. listine nebo iným zákonom, alebo poškodzujú záujem Podk. Rusi a
v týchto prípadoch si musí vyžiadať rozhodnutie od vlády (§ 2.
odst. 6.). Takže ,guvernér je tu vlastne len doverníkom vlády a
vykonáva akúsi kontrolu nad vedením vecí. Pravým neodvislým správcom vnútorným je skor viceguvernér', ktorého postavenie a doležitosť sa javí z toho, že spolupodpisuje všetky úradné aktá guvernéra. Ůalej, že prípadné spory medzi ním a guvernérom rozhoduje vláda (§ 3. odst. 4.). Viceguvernér neni tu' iba
púhym zástupcom guvernéra a jemu podriadený, ale samostatným úradníkom s vlastnou kompetenciou, priamo zodpovedný
vláde. Po jeho boku stál povodne vefký aparát administratívny.
Avšak zavedením zelIlského sriadenia na základe organizačného
zákona Č. 125/1927 zanikla civilná správa a s ňou i postavenie
viceguvernéra ako jej prednostu. Jemu zostaly iba niektoré
funkcie vedfajšie, najma však zastupovanie guvernéra.
Druhým autonomným orgánonl vedľa guvernéra je samosprávny snem. Náhradou za tento zavádza vlád. nar. 356/1920
gubern:iálnu radu. Táto sa skláda zo 14 členova Iná stáť po
boku guvernéra a viceguvernéra. Mal to byť akýsi snem o 14
členoch, zo ktorých 10 členov by volili starostovia obcí Podkarpatskej Rusi a 4 by rnenovala vláda (§ 4. odst. 1.). Vedfa
týchto sa mali zúčastniť jednania guberniálnej rady s právom
hlasovacím ešte referenti civilnej správe pridelení pre veci
politické, finančné a kultúrné a na základe menovania viceguvernérom ešte najviac traja referenti (§ 10.). Predsedať
guberniálnej rade mal guvernér a miestopredsedom lnal byť
viceguvernér. Malo sa tam jednať o veciach, ktoré predloží
guvernér, viceguvernér alebo iný člen, tedy najma o všetkých
nariadeniach a výnosoch nonnatívnej povahy a vobec o ná-
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vrhoch a dotazoch vo veciach týkajúcich sa Podk. Rusi (§ 11.).
DosiaT však tento sbor utvorený nebol.
PokiaT ide o záležitosti spoločné ČSR a Podk. Rusi, tu dnes
nemožno lišiť oddelenú kompetenciu Nár. Shrom. čsl. a snemu
Podle Rusi, leho posledný dosiaT ani v podobe guberniálnej
rady uskutočnený nebol. Preto za dnešného stavu kompetencia
Nár. Shrom. čsl. vzťabuje sa na celý štát českoslov. neobmedzene, tedy aj na Podkarpatskú Rus. Konečne guvernérova funkcia sa dnes skor vyčarpáva v zastupovaní Podk. Rusi na vonok
a najma voči vláde, lebo dra zákona Č. 125/1927 o organizácii
politickej správy nemože viac zasahovať do záležitostí vnútornej
správy civilnej, v ktorej čele stojí .dnes krajinský prezident.
Jazykovú otázku, veTmi ožehavú, rozriešil si Generálny štatút, zavedúc jazyk Tudový ako úradný a vyučovací. Vlád. nar.
356/1920 sa tomuto vyhlo a ponechalo otázku jazykovú k rozriešeniu budúcemu snemu Podk. Rusi. Keďže však tento dodnes nebol uskutočnený, bol aj tam prevedený všeobecný jazykový zákon vlád. nariadením Č. 17 i 1926, ktoré postavilo na roveň úradnému jazyku českoslov. pre Podkarp. Rus jazyk ruský
(maloruský) a prehlásilo ho za jazyk úradný. To isté činí po
zavedení zemského sriadenia aj vlád. nar. 229/1928 pre krajinské a okresné zastupiterstvá a výbory, odvolávajúc sa na
organizač. zákon 125/1927, ktorým Podk. Rus sa stala administratívne štvrtou časťou Českoslov. republiky so svojím krajinským prezidentom v čele.
Vidíme celkove, že ústavná listina dodnes úplne prevedená
nebola pre kultúrne-politické nepriaznivé pomery, zapríčinené
zaostalou predválečnou správou. Ani jednotlivé etapy prevádzacie neboly trvalého rázu, ale vyšly len ako dočasné nariadenia.
V súčasnej dobe však dejú sa pokusy o uskutočnenie autonomie
Podkarp. Rusi v rámci ústavy a bude tedy záležať na dobrej
voli jak zo strany vlády, tak i reprezentantov Podkarpatskej
Rusi, že kedy a v ,akom rozsahu k .definitívnemu a úplnému
prevedeniu našej ústavnej listiny dojde.
Lit e r a tur a.
Dr. H I a v i č k a 1\1.: Podkarpatská Rus, den pí'ipojení k CSR a význač
nější otázky s tím související. (Všehrd, III., 88'.)
Dr. K a I o u s e k Vratislav: Dva příspěvky k otázce platnosti právních
norem na Podkarpatské Rusi. (Veřejná správa, II., 365.)
Dr. Pe š k a Zde n ě k: Podkarpatská Rus. (Slovník veřejného práva
československého, sešit XXVIII.)
Ústava Podkarpatské Rusi. (Bratislava, III. 327.)
Le statut de la Russie Subcarpathique. (Bulletin de droit tchécoslovaque, III., 26.)
Ceskoslovenská ústava a zákony s ní souvislé, I.-II. (Ceskoslov.
kompas, 1935.)
Dr. S o bot a Emil: Ústava Republiky Ceskoslovenské, I. Praha 1926.

