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W-ah: Čís. 324. Nařízení o změně rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních.

Cis 324.

Nařizení vlády republiky československé 
ze dne 4. května 1. 20

o změně rigorosního řádu pro fakulty věd práv
ních a státních.

Nařízení ze dne 15. dubna 1872, č. 57 ř. z., se 
mění takto:

§ 3.
§ 4 zmíněného nařízení bude zníti:
Rigorosa mohou se konati v kterémkoli 

pořadí.
Všechna tři rigorosa musí však býti vyko

nána na téže universitě; z toho může ministr škol
ství a národní osvěty povoliti výjimku v přípa
dech zvláštního zřetele hodných, slyšev příslušné 
sbory profesorské.

§ 1

§ 1.

zmíněného nařízení doplní se takto: 
Odstavec třetí:

Studující práv, kteří vykonali státní zkoušku 
historicko-právní s prospěchem alespoň dobrým, 
mohou býti připuštěni k přísné zkoušce doktorské 
z oboru historicko-právního ihned po oné státní ^ 
zkoušce nebo kdykoliv později.

Odstavec čtvrtý:
Studující práv, kteří vykonali v osmém se

mestru svých studií státní zkoušku judiciální nebo 
Státovědeckou s prospěchem alespoň dobrým, 
mohou býti připuštěni ještě v témže semestru 
k přísné zkoušce doktorské z oboru, z něhož vy
konali státní zkoušku.

§ 2.
§ 2 zmíněného nařízení bude zníti:

Tři rigorosa obsahují tyto zkušební předměty:

I. Právo římské, právo církevní, dějiny ve- í 
Tejného a soukromého práva ve střední Evropě 
a dějiny práva v území republiky Česko
slovenské.

II. Československé právo soukromé, česko
slovenské právo obchodní a směnečné, česko
slovenské civilní řízení soudní a československé 
právo trestní a řízení trestní.

III. Právo ústavní, nauku správní a česko
slovenské právo správní, právo mezinárodní a po
litickou ekonomii (t. j. nauku o národním hospo
dářství a národohospodářskou politiku i finanční 
Vědu). I

§ 4.
§7 zmíněného nařízení'bude zníti:
Zkušební komisi předsedá při každém rigo

rosu děkan nebo v jeho zastoupení proděkan pro
fesorského sboru, po případě řádný profesor po
dle služebních let nejstarší.

V komisi zkušební zasedají dále pravidelně 
(§ 8 tohoto nařízení) při rigorosu historicko-práv- 
ním dva zástupci práva římského a po jednom 
zástupci ostatních oborů zkušebních, při rigorosu 
judiciálním po jednom zástupci všech oborů zku
šebních a Při rigorosu státovědeckém dva zá
stupci politické ekonomie a po jednom zástupci 
ostatních oboru zkušebních.

§ 5.
§ 8 zmíněného nařízení bude zníti:
Zkoušejícím jest zpravidla řádný profesor 

toho kterého oboru.
Není-li v některém oboru řádného profesora 

nebo zašlo-Ii by ho něco, budiž přivzat do komise 
mimořádný profesor toho oboru; není-li tu ani 
mimořádného profesora nebo zašlo-li by ho něco, 
budiž přivzat onen řádný nebo mimořádný pro
fesor, který v oboru tom skutečně vyučuje nebo 
jehož předmět je oboru tomu nejbližší.

§ 6.
§ 9 zmíněného nařízení bude zníti:
Není-li ani tak nutný počet zkoušejících do

sažen, budiž doplněn z ostatních řádných profe
sorů, kteří však jsou jen oprávněni, nikoli po
vinni zkoušeti.
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Doplniti takto počet zkoušejících ponechává 
se předem dohodě profesorského sboru, již dlužno 
předložití ministerstvu školství a národní osvěty 
k schválení.

§ 10 zmíněného nařízení bude zníti':

Bylo-íi by tolik řádných profesorů některého 
oboru, že by se tím předepsaný počet zkouše
jících překročil, budou se při rigorosu z toho 
oboru střídali.

§ 12.

§§ 1, 2, II., 3, 9 až 11 tohoto nařízení působí 
ode dne vyhlášení, § 2,1., od letního semestru stu
dijního roku 1920/21, § 2, IIL, od zimního semestru 
studijního roku 1921/22.

Působnost §u 4 až 8 tohoto nařízení nastane, 
pokud jde o rigorosa historicko-právní, současně 
s 'Sem 2, I., pokud jde o rigorosa ostatní současně 
s §em 2, III.

§ 13.

§ 8.

§ 11, věta druhá, zmíněného nařízení bude 
zníti:

V takové případnosti zasedají ve zkušební 
komisi dále jen čtyři nebo tři členové a předseda 
obdrží dvojnásobnou taxu.

§ 9.

§ 13, věta třetí, zmíněného nařízení bude 
zníti:

Po třetí rcprobaci nemůže kandidát nabýt! 
doktorátu práv na žádné universitě českosloven
ské a diplom doktorský v cizině nabytý nebude 
nostrifikován.

§' 10.
Bvodni slova § 14, odst. I., budou zníti: „Za 

každé, i opakované £ígorosum“.
§ 14, odst. II., zmíněného nařízení se zrušuje.

§ 11.

§ 18, odst. I., bude zníti:

Promoční taxa činí na všech universitách 
československých 120 Kč.

Ustanovení dosavadního rigorosního řádu 
o látce zkušební a o složení zkušebních komisí 
platí nadále v příčině rigorosa historicko-právního 
pro studující, kteří se podrobili státní zkoušce 
historicko-právní ze zkušebních předmětů, přede
psaných původním zněním §u 4 zákona ze dne 
20. dubna 1893, č. 68 ř. z., a v příčině rigorosa 
státovědeckého. pro studující, kteří absolvovali 
studia právo- a státovědecká nejpozději koncem 
studijního roku 1919'20.

§ 14.

Provedením tohoto nařízení pověřuje se 
ministr školství a národní osvěty.

Švehla v. r.,

v zastoupení ministerského předsedy.

Dr. Veselý v. r. 
Dr. Beneš v. r. 
Sonntág v. r. 
Habrman v. r. 
Staněk v. r. 
Prášek v. r.

Dr. ťra

Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r. 

Dr. Winter v. r. 
Dr. Hodža v. r. 
Dr. Heidler v. r. 
Hanipl v. r. 

ke v. r.

/

Statní tiskárna v Praze.


