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JUD-r. V1'aUslav lÚllouselc: 

Rodinný statut 'dynastie Habsbursko-Lotrinské ... / 

Zálmn z 12. ,srpna 1921, č. 354 Sb. z. a n., 'o převZíetí srti3JtJků 
a ,miaje1iku, lp,řitp1aJdJ.tý,ch podJe mírových smhllv čes~os~orvens[kém'U 

státu, stanoví ry §u 4, že 'milnliJst'etrstfV\O v[lrrrorra rozhoduje po dlOihod~ 
oS mitn.listersJtvem věcí zahrlaJlliičn:ÍJeh v tom, k.rúeré osoby 'ma;jí il:rýTti 
pokládm y za členy lPlélillJorvmtiJdkýich r'odJin lIlě'm'eokýJch !DJebo za 
č1eny hýv:aJlé 'pialIloVlh\ÍJcké rlOdJimy raJ1mulS~o-uiherské. PIQ~uld se ,týče 
otázky 'prvé, nemělo minmter,stv'o v.n.itra ještě při1e~itos,t~ jí s,e z'a:-
bývati, tím více však měl,o ' ~příJJe~irtOlsrtJi ř8'ši,ti OftáiZlku druhou!,. 
koho Isluší pdkládJati zla čl'enJa hýv:alé tp\<liIlioVTIJ~cké rodruny rruroolUJs-:
ko-uherské. Při tom bylo třeha l)řihJlí~e,t~ j'ednak k ust.a'ThovenÍm 
práVla s1átniho, jedna;k k ustalllJ()v,enim autonomním ,dYlll-'rustiJe' 
Habsbursfuo-LotTdtnské. O usrt:3JTI:ovooich aJutOlll'omnich bylo VŠlaJk 

celkem, jen Zlnámo, '~e j,sou oooaJŽooa v rodinném statutu z 3~ 

únlora 1839, text jeho však znám n.ebyl, byU chován až do .p.~~
vratu v příSlIlé tajnosti. MinJ~sIDerlstVlo V'I1itra pokJádalo ovšem :oa 
'n:utrné znáti přesné zm,ění celého srtJatThtu, pročež požáda~o za j,ehO' 
:z;arpůj'oení v[áJdu r'eprubliky Ha:kJoIThské. Tato zapůjčila do Prahy 
j,eho 11thogra~ovi(l.;Ilý výtisk, z něholŽ bylI ,pOlříz,en v archivu mliru
S1Jerstva vThitr'a vřesn Ý opis. 

Poněvadž však obsiah staturtJu tohoto má výz'na,m nejen pro
ř,Mení konlkretlIl1ch ,otázek Isvrchu mlín:ěnfich,nýbrž má i ZlIl a ČJ10!U . 

cenu historick,o---právní, vyžádaJlo si ,minister,stvo vnitra1
) od vlá

d y r a~ouslké svolení k jeho pubHkolVání. St·8Jtut j.esi s,epsm In~
mecky, uveřej{\ujeme jej však v českém, .pokud mo~no doolovném 
překladě. K p.řek~adu- vlastního statutu z r. 1839, ip,řitplOdujeme ' 

l'~eldald jeho dqplňku z rrál~u 1900, jenž ve výtk~u m.iJnisters1:JvQ 

1) Dle úmluvy .o r.ozluce spis.ové z 18. května 1920, oddíl 1., bod E~ 

Sborník věd právních a státních. 9 
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2'lalslaném jest lk statutu př1pojen, a dál'e výíbah z renUJll.oi!ain:ího 
[mohlášeni aro~vévGdkynrě Made T'eres~e z r. 1868. SrhruQný 
úvod la několriik pOZlnáme[k v tex,tu posll,oluží sn:ad vhodně k prvé 

odenttaci. 

. Rodi:nný stat.ut dY.l.llalstie Habshursko-LO'tr,irusiké ,obsahuj1e po
dobně ja~o ,statuty olsrtartn1oh panovlllilC1kých rlodin němeclký10h 

.:J.;utoTlomní :mstaID'Ovení !pIrá VJa TodriJnného a maj,etikovéhlO, zčrusti 

pak též 'p.ráva stáAmiho. AutO/nJO/mile vysoké šlBchty ně\mlecké měla 

původ IS,VŮj v ItOm., žle Tlodi!ny :tyto mahyly záhy povahy klor:por!3.lcí, 
a vyivář,e'ly ,si k 'zaiChl0lváni spllendlOr :fialm~l!i!a;e nd 14. stoJ-eltí z,VlláJštní ' 
právo rodimm.é a majetkové, při čemž se j:iru podélJř~lo slm['o 
úpilně zabrálIúlhi tomu, ,ooy do tohoto práv,a vniikly nor,my práV1a 
-řNllJského.2 ) Autu'lliQ:mie tato [)řečlka~a vš·eohny zlměny, jež udály 
:se V IStrřední Evr10lpě kOD.lcem sl1:iředolvěku a v no VOlV ěku, ba přemll!a I 

i zánik říŠIB N ěmec.k.é v roce' 1806. Ov-šlem vrh-aiI y d ůlležli;té změny 

.stáJtlO!pTálvní ,svůj r,enex i n:a tUitoaJutolnlomii. Změny tyto též měly 
v zá,pětí, že v dev~tenáCltém stlQll'etí !sé vy,tlvlQlřily dvě veliké skupiny 
r,o.diJn s ipráveln aut,o[lJolmje: rodJ~ny paiThujiJcí, čítiaje v to :ů rochny 
r. 1866 sosa,zené, a rodiny media1:lisovalné. Jich autonomní normy 
()bjevují se v rozličné podobě: j,SOIU tO' buď psaná stwtutia, nebo 
zvy!ldolslti (ohservaIl.l.ee) jednlO1:l1iJV"Ý'eh rlOCLiJn, nebo koneČfíl.ě práV10 
'zvykové. Rodinná ,sta:tuta zovou ISle též pr:avidelně dO'lllácími zá
IDO/ny, 'ačiwJiw většÍinou TIlem1v1;xjí formu zák'oifil1, nýbrž testamentů, 
smILUIV, rnz:lličných pl'ohláJšeJ.ú atd. Právo zvy.kov~, je~ vy tvoř Ho 
.se v rodinách vy'siolké šlechty, ZJOive se 'ohecDým sOI~lluiQ.mý,m prá
vem kniž.ecÍln (dKl:S gemeinle Prri'vrut,fiirs~enrlech.t). 

Dmnád zá:k;ony ll.lěmecký1ch paJl.lIOIV1IlriJCikÝlCh rlOdinpOIcházejí 
větš:iln!ou z iprrvé pololviny m:in;UJl.ého .Slbotetí, a bývaly v zemských 
~áJwrnkích pubHková\Iiy. Souhrnně j-e publikoval H. Schulz,e: Die 
Hausges,etze der regil81'enden deutlSlooen FíirlslŤJem.hii.Uiser, 3 svaz[ky 
!8G2- 1883.Z:I) Frávlní Tlnr·my v záJQOInech těchto obs.ažené .lákaly 

2) Viz článek Schuckinga Aut~nomie v Stengel-Fleischmánn 
Worterbuch des Deutschen Staats- und Verwaltungsrechts. 

S) D le zmínky v l'ředmlúvě k dílu prvému měl býti publikován 
v díle druhém i rodi~ný statut Habsbursko-Lotrinský. K publikaci této 
vš ak nedošlo, což vysvětluje Schulze k {.lředmluvě k- dílu d~uhému tím , 
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hli~mmě lprávní his.bOrciky .k ~praJciovállí, ně/kdy k ,tonlU daly pří6im.u 
i oItáJzlky praktiJoké, Ipja tpř. spory Ol llás,ledtnictví na .trůn. T,ak 
."zruilk1a v ~-ěmleoku dosti č-et!~á liieraJtJura těohto o,tázek se týkla
jící. Nejucelenější zpra.cování podalI H. Rehm v r. 1904 v lm:i;ze 
Moderne.s FUl'S'tenrech t. 4 ) 

Pr avi]i jsme, žedlomácí zákolD. y panuj kioh rodin lfi'ěJmeokých 
bty,aJly veřejn,ě .pub1itkovám. y; výj:i!mJku tv,OIřiol tu, jako vIDlllOhém, 
stát, v 'němž vládla. -dynals.t,ie Hahsibwrlskoe-Lotrinsiká. J,ejí ro(LiJnrrlý 
.stJattut puhldJ\joválll nebYil, oooah j.eho byl -llIa1o:pa:k ,přísně tajen.5

) 

1)eprrve st.áJtní převr'at v rOlce 1918 vY"'pr.olslŤlill sta,tut Itento z 'Pout 

-tJcili(j~o ta.jnůsrtká'iisJtví, j,ež joot věru nepochopitelné, neboť obsah 

-.Že Rakousko přestal,o mez1 tím již býti částí říše Německé. Zdá ~e 

však, že pravou příčinou bylo, že text sta,tutu byl úzkostlivě dvorními 
luuhy tajeti. 

4) Z jiných publikací pudiž tu a ,spoň upozorněno na: . H. Rehm. 
Das landesherrliche I-hus, se in Begriff und die Zugehorigkeit zu ihm, 
i90J, 9- na články Adcl, i \ utonomie, Landesherr,1iches Haus v Stengd
~leischmanll Worterbt1ch etc., kdež jest uvedena téi podrobně ostatní 
literatura. 

5) Toto tajení vytkli již Tezner (Der Kaiser, str. J81) pravě, že ne
lze je srovnati s podstatou domácího práva jakožto rodinného práva, 
majícího státoprávní význam, a pravě dále (str. 182), ie tajení toto jest 
:1 politicky povážlivé. Ostré kritice podrobil toto tajení L. Spiegell ve 
-svém spise Gesetz und Eecht, 1904, str. 7- 9. Schu1ze 1. c. 1. str. 8 před

mluvy charakterisuje pak t ajení takové všeobecně jako nedůstojné a 
-malicherné. 

O otázce této stala se zmínka též v schůzi poslanecké sněmovny 
Tjšské rady dne 7. května 1901", když bylo jednáno o· zprá'Vě zvláštní.ho 
výboru, jemuž bylo přikázáno podati zprávu o renunciačním prúhlášení, 
jež učinil arcivévoda František Ferdinarnd dne 28 . června 1900 u příleži

tosti svého sňatku (Sll. pHVoha k stenografick)Tm protokolům posla
-necké němovny, XVII. zasedání). Ministrpresident Dr. Korber snažil se 
tu dovoditi, že předloženi rodinného statutu z r. 1830 nemá výzriamu pro. 
-posouzení renunciačního prohlášení arcivévodova (stenografický proto
Kol 42. schůze, konané 7. klvětna 19°1", str. 3389), čímž Ilatrně též již pře
dem chtěl odpověděti na očekávané návrhy v tomto směru. Skutečně 

též navrhl poslance Pernerstorfer, aby sněmovna t,lsnesla se na vrácení 
zpráv ll výbort1, což mezi jiným odů:vodnil též tím, že »poslanecká 

-sněmovna má právo žádati ·za předložení t. zv. rodinných a domácích 
-zákonů a za jich sch'V'á1ení říšským zastupitellstvím, poku.cl obsahují státo-
-právní t1stanovení~. N úvrh tento byli zamítnut. (Tamtéž str. 3392 a 3405 .) 
Viz též řeč poslance Grosse a Lockera při této příležitosti (tamtéž str. 
.3391 a 3394-5). 

9* 
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j,eho sJ:Loduj,e so nejen v zás.adáICJh, [1ýbr~ ill'alITlJl1'O'Zle '1 v J.)IodrtOll)llJO
stech s jin)Tmi domácími záJkO\Ily.6) Veř,ejruosti byly vždy j'en tam, 
kde toho nezbytně tř.eba bylo, sdělovány z něho výtahy.7) Zladíma
vo jest, žie laž dJO r,o:ku 1854 'se vůbec iIlJevěděilo, z Iklteré dO!by-tento 
roé!J:ÍJnný ' ,srt:Ja.tut pochází.S

) Až do piosllední doby s.e nrevěděllO! též,. 
jde-.]Ji tu '0 odom,rucí zálwUl jedrirný, oČri byl-1tiJ IPO rOlee 1839 roolp[ňorvám,. 
a kloljlkrát s.e tak &ta~,o.9) Z výtisiku, jejž vláda rakl()luská mi'll']st:er
Stvu V!Il'itra zla,Silal,a, zdá s,e vyplývam, ~e .staltut te:ntn byl dOlP~něn 
plOlUJZJe j 'edJinlkráte, a to v roce 1900; ovšem př,esUl'O'U 'odpOIv-ěď ,mohlo 
hy :tu pOlS1kyrtmouti j'en brudáUlí v býVíaJém domácím, d,vornima 
sJtátmlan a['ohiJvu ve Vídni. 

ZnaJ10stů r'o~čných ustJanov'Emí 'ŤJohoJt,o sta.tutu bylo třeba při 
výkla;dech 'práva ústavJ1:ítha o dyrrl'aJSt:iÓJ, ,dá!le též při řešooí rozlič
ných otw:oek práva Vleř1ejUléhO' á: sorukromého, a, byla oas1lO' trLPc~ 
POlc:iJťována v iImaxi (j. v prubllilkrudch vědeekýeh kusosi ,těohto ma
lostL1D

) Zlajunavo j '8StÍ ,po<V\šin1U110uti Slj, j-aik 'OTha kusá UJ8ŤJélJllIO!vení,. 
jež by.la V81ř,etjUllootti sdělena" by;La v 1irtlelr:a1ru..ř'e hedili,vě Ztprrucolvana.,. 
při čemž není dirvu, že elrybné dedukoe, jež z kusých ,pr,am'ooů ně-, 

který awtor vyvodjJ, bÝVla,ly piřBjÍll.námy s.prLslOJVíat'eli p02JdějšímL 

Z oelklOlvýchZV['laonván'í budilŽ bu upOl2Jor.nooo hlavně iIlJa tyto pu
bliliace: Pr,ažák, RalkofUlské ~rá;vo ústam:Í 1899, ' IV., str. 45, 51 
až 53; Ulbrich, Das osterrleiJchisl0he Sttaatsrecht 1909, str. 79-80; 
lIaucke, Die geschi,chtl~ch~n Gr11lld1.agen (Les Monwrehen.r,echts 

f, Hlavně zajímavé jest srovnání s bCllvorským rodinn:).-m statutem 
z 5. sl:pna 1819, jenž byl publikován v roce 182I (Schl1lze 1. c. I str_ 
337'-47). 

7) Tak ku př . r , 1864 při sdělení rodinného paktu arcivévody Fer
dina.nda Maxe poslanecké sněmovně, nebo r. 1900-1 při jednál1.í v sněmUJ 
uherském a v poslanecké sněmovne' říšské rady o rentml.iačním prohlá
šeni následníka trůnu Františka Ferdina,nda tl příležitosti jeho sňatku _ 

~) Rehm, lVlodernes FUlstenrecht str. 283. 
9) ' I3ernatzik (Die osterreichischén Verfassungsgesetze, 1911, str_ 

44) měl za tOl, že byl doplňorván ' několiki-áte, a to i po roce 1867. 
lŮ) Tak na př. nebylo ani známo, jaká ustanovení platí o vladař-o 

ství, je-Iii panovník 'nezletilý, nebo kdy členové rodu panovnického stá..:. 
vají se zletilými. Ohledně arcivévodů soudilo se, že se tak děje dOlsa
žen)rm rokem dvacátým, poněva,dž tehdy iJyH zapisováni do seznamU! 
členů panské sněmovny, kdežto při ,nášledníku trim'u soudilo se na rok 
18. (T'ezner, Dlbrich) nebo 16', ' (Pražák). ' Nyní vidíme, že tento po,sledni 
údaj byl správný. 

C," 
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1894, str. 97-8, 111 a -sl.; T,eZlner, Der Kaise:r 1909, -(str. 178 11 

.:sl.; Turba, D~e ·Grundiliagem. der pragm'atistchen Salilktion 1912, 
II., ISlt,r : 256 a sl.,,sir. 306. DáJ1e p1atří Isem čkÍmky Kaiserliohes 
und k6nigl~ches Ha'J.s, Thron-:flOllge'V Mischler;-U}1brich Oesler1rei
.chiJSohes 'Staaf.swoI'iterbuoo, jakož i v paz.námoe 9) z-nliněné vý-
vody Bern'atzá.ika. Z článků zab~vajici!ch se ' jedThotJjNy'rni speciel
nirrui 'o~ázkami, bud,iž upozorlThěno alsipoň Iilla Ú V1ahu Ope,tovu : 
Sta!ThdelS- urud RaJ:~gv'erhlJslt v Dewtlsdl>e Jur,1stem.z,eitung 1903, str: 
139, a m.la 'čláJIlIek téhož .spjJsovatele: Zug!eih_origikelit ':bll a;tde're Hau
,sier verheirlateter E'fzher:zogJiI1ll1en ZlUln H'a'UlSle H,ab.sibur g -Lotrilll
gen fr Ze-itslchrift f-tir Notarialt uill.d fte1iwi11ige Ger:iJchtsbat'keit 
a~03, stJ:'. 97. 

RODINNÝ STATUT DYNASTIE HABSBURSKO .. LOTRINSKÉ. 

MY 
F,ERDINAND I. 

Z BOŽÍ MILOSTI 
CÍsAŘ RAKOUSK)r, 

král Uherský ,a Čelský, toho jménla 5., král LombfU'Clský a Benát
.ský, Dam1'atský, Chorv1aflský, . Sliavouský, HaJič,s(ký, Vladi,měřský ' 

.a Illy1rsk)T; kr.á:l JerlThsrulemsiký rutd .. ; ,arciJvévorna RaikouSJcý; ve1k:o
véVloda Toskánsiký; vévloda Lotrdlllisl\:ý, Salzhurský, Št-§Tský, Koru
ta\lllslký, KI',aňský, ; velklokm.'íž'e Sedm'1b.rlatdský,; markrabě Morav
.ský; véVloda Ho['no- a Dolnoslezsiký, Moldenský, Pa,rmsiký, P1a
~enŤJSiký a GUlastJaHtský, Osvětímsiký a Zátborský, Tě šlÍlnJský , Friaul
ský., DrubrorvnóJcký a ZaréLerský; o[měžn€ný hr'abě Haibsbur.sQ\:ý, Ti
rl()llský, Ky~urSlký, GO'ri10ký ,a Grwd'ÍJšský; ~niže rrrdidlen~\Ský a BriJ
~eIllSlký~ ; malrikrabě HorlIlo- a DOllin:oJ'už1oký a Istr.ijiský; hr1abě TIo
henelIl'hský, Feldkirchslq'r, BregelIl~ský, SorrlJn'en(berlSiký etc-;. pán 

T;err.s1;ský, K1ortorský a na VirudiOké ma,roe 
<ůzn:amujerne 'a vyznávWme tÍUltO: 

K ařízenÍ, jež Naši nejjasněj,ší ip,r;edJClhúdc~ ve vládě vyd ,tH 
á jež povýšili IlJa [le~měnitelné státlIlÍ základní zálmny, 8ita\lllOvHa 
sioe .dě·d~črrm'S{ a :neděliJt;.E~1rios.t railmll1Slkého m~olCnářs,tví jakož i :fád 
p oslollVllllosti n:a t.růn způ,sobem vylučujÍcÍln veškerou pochybni!'s,t 
.cL nejilstotu; ,lllarproti tomu všalk neulllli!kJlo všes;trlrunné péči Našeho 
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V Pánu Q1dpoč.Ívla.jícího pana oltce, .J eho VelilČHl1JSlbva ciJsaře Fl'an'-: 
tišroa, jalmž i N a.ší Ipln~Orlfi,ooSlt:i, že lnejdllJéžitěj.ši us;b8Jll'ovení, jež: 
týkají ,Sle ·.práiV a zá;v,azků vrchní hlarvy rodin y a j1ednoHivých 
členů Našeh.o domu v j,i1ch vzáj.emný;ch vvbaúch, siplQčívají buď na 
pOiUhýeh zvy'kl1()srbeCJh lll'ebo rozptýlený,CJh olPwtřeních, jež čaJS!to' 

jj~ da,la polCÍltlil1:11, potřebu přesnédšího ,Qlzmačení, nebOl též někteqTch 
Zlměn, ~a žle by podstatně při:spěllo k většilmu oS bllahem -sltátu ner0'Z
lur~ilB ,sipojenému rozkvětu Na!šeho C1S1aJřskéhn domu, jenž se za 
Božíh1() (požehnámi stále vice rozvětvuje, ja.l~ož ř k Ulpevrněni IS1V01'[1O,"" 
sti v něm tak šťlastn:ě paJIl\ující, kdyby tlato UJsltanovení byla tpž: 
trvale a pT1av,oiP1atm.,ě vytčena. Vzhlledem k tomu, j 'ak.OIž i náslc.d
keln Naší lliejvř'elJejší úcty k. úmyslů[ln, jež na m)11s1u lllěl J ~hJ() 
VeliličenlSrtvo NáŠ nejjasnější paiIl ot,sc a jež ,skoro UJsku.b8Č1nH, rOlz
hOtchl~ jsme sp, ,s [',adou a :se IsoubJlals,em N-ašeho mhlého pla!IlJa; 

brl8t:ra., Jakož i . Nlalš~ch Vámů srtxýlců a olSrtrutnÍch l8Jgmátů,l1} I 
Shl'lfiIQluJti zV-y1kl,osti .exilstující v záležiltlos,teoh rodil!1jných ia j i~dllJotljjvá I 
u.srtaJnovooí (diJe best,ehenden GewohniI::H~~t'en und e~nlze1nl® An- I 
ordmurngern) .v r'odJiIn!ný srtJa-tu-t a cLo[p~niťi jej vhoéLn~.IP.J1 [liiedp[lSry
(milt . den d:iJenJsialIllien VOlI'schrift,em.), aby mohl s:louŽlit:i v NaJŠEml: 
m.ejjraooěj,ším cÍJsařské~ domu za Itrvalou směrni'cL12 ) 

VyhJJa,šuje,me a u:staJIllOvu}e-me tedy, jak násll,eduje: 

I. TITUL. 

o o IS 'O bác h :ll e j j a s iIl ě j š í h 10
13

) are ~ do m u, j 1 c h 
v z á j e m II Ý ch · p r á v ech a z á v ft Z c í c h v ů b s c . 

. § 1. Nejja'snější HreiJdůn1 se skládá: 
z ,císaŤ,e jakCt vrr-hni hlavy ,téhož, 
z jeho manželky, 

11) přisl,uší tedy právo vydávati autonomní ustanaveni všem agná
tům dohromady, nikoliv pouze panovníkovi jakožto hlnvě rodiny, nebo; 
j akožto absolutnímu vladaři. Viz též předpolední odstavec tohoto sta
tutu, jakož i úvodní a pi'-eclposlední odstavec dodatku k němu .. 

12) Z toho jest patrno, že rodinný statut obsahuje néjen kodifikaci 
dosavadního práva, nýbrž i · některá ustanovení nová. Novými jsou za
jisté většinou finanční ustanovení §§ 42 a n. 

. . 13) Německý tefCt užívá promíseně slov Durchlauchtigstes a ' Durch
.lautiges Erzhaus ap., vpřlkladě vyznačujeme to slovy nejjasnější cl · 
j asný. 
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1)e v,dov 'PO jeho Ipředohůdcioh ve vlá!dě, jSloru~~i lOII1y ISlThald. 
na ži:vu, 

z p(Í;nů larci,vévlOdů a paní arcivév,odlkyň, krteři PlolClháJzeji 
v mužIské lmi 'Od Jeho Velič,enstva [paJl1JUjiCÍlho cls,aře llJebo !Od ně
kterého z'e ISyrrlŮ spo~eón ých pr aroéLičů (St:amm -Elf..emll), J)~ch Y ~1Ji~, 
čeruS1t,ev dsaiíovny ' a Ikrálovny .Mar:iJe Teres:iJe ,,a Římského ,c:Ls3lřle' 
Fr'aJnrtThška J., z mrurrželst'ví s,taivu :p:řli,měiíeného (st,allldeSlrni1S1SIig), 
sIChvál1ooého .poomJŽdé .od !mejvy;šší vrchní h1Javy r'od:iJny ('\710111. dem ' 
jedesmaJJig'errl AUerhodlJstlffil Flanl'iJli

'
en-Oberhaupt,e), a ,Sili oe p.aní 

ardv&Vodikyn-ě, dolkud se nevyvdají z aroidomu přllimě,řeně ,stavu,. 
kOlIlooně 

, z uznélJnýoh m'aIDž,e!'elk ,pálul ar mvéV10lclů , též i jako vdo.v, po~ 
kud ve VldOlVlsrtví Isehwáv,ají. 

§ ,2. C:ÍJSlařii a vrlcllní hlavě r1oc1iJn y př:ÍJS!luší nej en s'Uv'erenillta 
a sOudniotví iIlfld všemi členy Todiny, ale též ještě právO' zvlášt
ního .rnO!Zio:ru, jež se v1Zlta:huj,e ZVlláŠltě lITa pOIruoe1nsrtví, k.uI'lwbely a. 

s:ĎJatky, vŮlbe,c H'a všechrua j1ednáll1í a .poměry nejvY,š,š1CIQ ČJlenů 

rodfuny, ,k~eTá mohoru mÍlti vl:úv ,Ita oes,t, dŮlst:oj ,IJjos.t, kLid, pOIřáJdelk 'a 
blaho [)1lej j lliSlll ě jšího 'aroildo,mu, 

, § 3. NiaJPirlO~i iomu lli,ají všjlclllllJi 'ČJleumlvé rodiny krlOilTI pŤÍ1paJd
ného ná;r'oku na, lllástupnicÍ"rí ve vládě, j'ejž 'zísikaJ1i ,podle přhsluš~ 
něho dOllnácího Záik'Oll1la naToz,ooim, ještě práJV10 

a) alby hy1i v,eřiejlllě UZJl1á ván,Í Zla ,pr,i[lice' a pr,lm.cezlIl y cis,ař

sikooo domru, ahy tak oS oon1!i ISle j,ednJaJJo, tucLíž aby 'mohli ,se úČlast
niti ve všeoh jiH: jakožto taikQlvým přís.]ušejkích práv,ech, důsto-~ 
jOOISltví.ab. a 'př.edruoste,ch, polkud ,ruel1laJst,ail1.le úpmá :nebo IOm8lZlel1'ru. 
SlUISIPel1Sle rt loho~'o rprá1va vÝ;I'okmTI l'1ej'vyš'ší vfichní hlélJvy rlodiilny, 'a 

b)prrnvo, aby byli oIP,rutřeni ,s.ta'Vu ;přinlěř,enýlm vybaJV'etrlÍm 
CAUSlStattUJlig) 'a ,též rbalk1ovýmri. priolStředky k výživě podLe .d!allš:ÍJch 
ustlaID10V100í :tohoto .st,a:t.UJtu. ' 

, § 4. U větví ,nej'vyššÍhJo cnsař.ského dOifilU s vlastní Isuver,eru:U
toru plřísllušejí .s:iJce poika:ždé vrlOhní h1wvě oné větve t,atáiž JpráVla 
a závazky oJ.-Jedné její jednotlivých členů, j,ež právě hyly uve
demy ,ohtledně nejvyšší vrehní hllavy r'od:iJny; pOIfiČlv,adž však j'SOflI 
částmi celého dOimU 'a berou účalst na j'eho .právech,' piocÍ'áJoh ,a 
př,eooolSit.ech, pl'yirue z 'Povahy v,ěci, 'že J ,eho Y,eličens.tvo ,císař má 
se .dJo'Zlvědě:t!1 j1aiklOlž11o ,svrohovaná bJ1ia.va rlod:iJny -o vŠlech tOIs.oil:mlch 
a ro,di'l1m.ý,eh pomér,eeh týka.jicieh Is'e ,oněch jedJnob1ivýioh větNí, á 
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o v,šeeh podJstatnÝ.oh. !usnesenkb JlIa to se vzt:ahujících, a ~e má 
hý,tri. ViZ3Jt sluŠlný 2JJ;etel na 'Iliej,yy,šší j,eho radu. 

II. TITUL. 

o IP J :n 10 .l 'e t 10 IS t ti, . ,p o l' U Č ,err s t v"í cha " k u l' a tel á ·c h. 

§ 5. P,otrlěVlrudž j1es't veledůle0ilbo ,pro h1aho státu, aby pokud 
IDIO!ŽmIO .hy 1a 'omezena doba ne'z'1etilO/Slt!iJ v,láib)e nooo každého Oe
we:uHgen) nás,ledníka " trůnu, aby d1e mOlŽiThosti bylzkrooerr nebo 
aby vůbee trl:en1alsltaJl " (ZlUr Verme'iJdung) vždy škodlivý případ via
dařství, 111áme za to, p,ř,ihhžej:ÍJoe nejen lk dmnúe:Ílm řádům á 
smLouvám sj,ednan ým v dlomě H,absburskétm, dále k piřip.aJdům " 
se př.ihodivšÍlll, ale i k 1l1'oh1ášením za; p~lrrlrO[,eltého, j,ež se v něikte
,;rých Našich" ,stát,eeh a v domě Lotrinském lS,talla ještě dř:íJve, že 
mů.~eme k1ÍJdně uSltaiIloviti dohu plnlo~'etosrt:d, v13Jrnaře lThebo syna 
ka0c1ého sucv,eréna, j.enž j,BS1t bezpro/sttlĎeOOlé k nástmpniotví ;a,a. trůn 

l ' d n~, v , v -4-, ' t' l~ 14) pOJViOI an, na I Ol1\!o/lleeny S8!Sl.nalC y roll\.. " 
§ tJ. Pro .ostatrn však prÍlIlce a prÍlIl!oelZJny Našeho. jasnéhO' 

u,rlcÍJdoillHI urbljellle pro plnoletost dOKonaný dvacátý roilL . 
§ 7. Rlozumí ,se vsak Isamo selholU," 'že vtŽdy zŮtstává ,vyhr:a~8!IlIo 

~Vrerénu .a vrchn.í bJ).'av-ě roditny, .ruby dřiv1e ,prohlátSil ZJa zlet'hlého 
nejen následníka Ťl'únu, ale i některého driUhOlro~enéhO' (eiJnes 
n:a,chgehohren)prLnee " ll,eho, prÍJfiiceZJllU cisařskéhO' dOlInu, nrusta
n.o/u-li nutné okolnosti a je-4iJ pQ'lolkáiá'll'a zralost rozU1llu,nebo 
aJby pr/ohlášení ~lOttO zle ·záv,aml jeh, .d ů viod ůoddáQil .př'8IS :sthol'la 
II VreruooOlu dobu: 

§ '8. ÚčůlIliky zl,eb:it1osti jsou: ", 
1. Zám~ik p'Hpadného pOT<uč~stvL 
2.P:ráJVlo,ahy,suverén, j€lIlž byl 'Pod pOirOOeIl1Isrt!Vtm, med na

~tolUp'hl nla trůn , taJkJtéž i náSl,ednik ~,růn.u,a,ž sle trůn uJprá'zj(l!nÍ. 
3. Pro v 'šechny [l[l'mruce a prd/ll'oewy prá,"\no ,na 'vla,Sítru.í \S,právu 

jnlěnÍ a právo mlOci se "platně za,yaznvati.," pokud se tato. prálVla n.e
Příčí v,šeo[bemi-ýim " záIDomůlm a 1t,E~mrtJO UlSt3JllioJVenÍm. 

4. Právo na zvll1JšmTÍ d,vůr a su~,t;ent'a.ci ri~()I a[>a,náii 2Ja 
orriěch p odmín elk, j.ež j/sou bliže ust a!l1.10V1elll y 'V 6. ttittUJm. ' 

§ 9. PHpady IDumat.ely 'n'ad osobami, j'ež lllejI8o<une,Zlletné, Hdí 
se , vŠ8'oibeClllýrrn zákonem. 

14) Viz poznámku 10). 
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§ 10. Testan:entární UJS·tmovlellÍ voslední V'aJllJl1jicí vrahaí 
hlavy rodJ:iny rozhodují s ;p1nloup1rutnlOlSltí 00 :por.učensrtví na.d j,ehO' 
neZJletiilým n&sledníkem, a Plol1év.adlŽ ohledy, ~teré nastávají při 
ust:ulovelní Ipo.ručníka. suverénu, Jsoru taJk rozmanité a nás~edky 
t ohoto usbarnlov,ení j'sou taJk mi,mlOř,ádně důll.ež:iJté (von 30' aThS

rn,ehmendJen Wioht~gkeilt), ž,e nelze 'pťedvkLati, které Ustannv,ení 
hude oojlvÍtoe ,odpovídati v každém Vlřípruc1ě ' ·blahu stáku a ;pro
spěchu Na,Šleho ,a:ro:iJdomu, což vlŠlak lnúže býti ,POSroruZe.nJO' pouze 
od kta~dého 'vl'adař,e s jalmUIS[ j,]SitotIOU, máme !předev,ší'm ZH ,slvoji 
PO'viln!noISli 00 nejdútk1ivěji vllolŽitř na srdce všenl N éLšlim náJSrbup
cům V<8 viádě, aby v těch přírplaideoh, (kde by se 'n,als'kytala li jen 
,vzdálená mOtŽ:nOtst pOtručensrtví a. vwrudrař.ství za ne!Zl8ltřlo8fb] buJd~ou

>CIDO' ISlUv,eréllia, \llleOpOlIll,enuIH v 'cals učilIl;i\fJi 10lpaltlřlení VyhOIViU.jící' 00' 

~étj vice piolkJa~dé vš.em 'oilmmoiS1Jenl. 
:MěJ1o-i1i by sle V1šak Ikrom ·ooekáv,ám.í p'řiillOdri.ti, že by ně\k.terý 

:z Našich nástupctl. ve vládě hYll z tohoto světa oruvolán vMí Božské 
prI02?řete1JnIOls'Íi dřiv,e, !lllež by ulSlta:nlolvil .ně'GOO POT'11'čffiUgl1:Ní nad 
svým lIlezilieti~ým násl,edJník,eJ.n, tu má př.ej'lnoiUtli 1oto poruo8JlS1tví 
plifi'Ůlet~· ,arcivévoda, povola:ný podle za,vedeného řádu násli:edni-:
ctví v pr vé řadě lc dědieké ,poslo~pnosti, který a.l'1i' Dlemá vlastní 
.suV1etrlffi1ity, ar:Li ,nenálležík Jimtii laf'CÍidJomu .s vlast,ní s uverlenJlJtou , 
a hydlí U'vlIl,irtř hra/llůJc mo.c:nářjství, ·avlšaik ,současně má sivé bydlJišrtě 
př'ooéSlti .mo sídla v~ád y. 

Ar0ivév,oc1ové s vlastní suverernitou, nebo kteří příslušejí 

k hn:i;.i,~f'ciJdom LL s takovolu suverenit-olu, nebo bychlí vně rClJkolUSlké 
,mon~lofichie~ mohou státi se poruČJníky j8íIl, nejlsrou-li tu Zlcela 
'Vhodní prinonvé, musí vsak i potom bydliště své zvoHrtiJ v síehle 
vláJdy. 

§ 11. P,ok'ud 'se rtýče o.stla~,ní0h ·prill1Ctl. a prillnoe~en Nlašeho 
j~slI1éhrO ,arr,oitdIO'mu, mají též. plnou (platnost 10000CIOVIská UlsttlaJllJOIvení 
ohledně j,mencwámí poručníka, ať se sftla~a rbestla\ll1JeJIl~'8Jm n,ebO' jilným 
způSloh8l1Il, jlaikrrmHe dOlstrul,o :8e jjlfil p01kmdé p01;vrz'ell1,Í Isu'V1eréna a 
VT100tní ,hlliaivy Tlod.itn y. 

Niení~t rtajkiOvéhQto~ potvrz8InéhO' ustall1iQ1ve9-í, jilnenujte c1sa-ř 
' jaJm0to vr,ohní b J1ava riQIéLiIny Ipiol'uČIlika nezletHýhl ,prlilrucům a 
rpr:iJnI08Z,lnJá.m, [)jeho .spolJ.upof'uonik'a, j,e--1ri.. jich j,asná m rutkJa ·nia žitvu 
a s rf10 věruoVla,ti se poručentsrtNL 

§ :1.2; V ohoru !p:řipa,dech, ,tOlÍ.]ž je-Iii poručenství jm!EmICWánO' 
p!tOffiIl a od sfll'v.eréna pouze 'POitv11~mlo, íf\.ebo je-Id. od .tohoto. 'Přímo ' . 
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jmenováno, Ipř1s1UJŠí vrohní poručemství císaři a llltej'vy,šší hl'avě 

rodciny, jenrlllž též plOručn.ÍICJiJ od.v0vkLají a slkJládají účty. 
§ 13. USŤJaJIliovení §§ 11 a 12 ,p1aJtí též pro kur!a'tely. 
§ 14. Př~ vértvíoh Našeho jasného aToiIdomu oS vlastmi ,s.uvere

niItou vJ11kQlIlává plirozeně t.en, kdo právě hlavou této. větVle j'eSlt,. 
ohledně svých ' ip ,řÍJsluŠinÍkú svrchu 'O~ll'aóená práJva rtýJkajicí S~ 
uroení ípln1oletJOisti, pOTučens.tví a kwrately plOdle stáJtních záklrud
m lch Zá!kOillÚ, jež Slllrud 'O trom exilStují, neblO podle zvlášrbních rodilln
ný1ch SJtatutú. Spočívá však v povaze všeoibe'0ného ,svazku rodiIn
[lého, jOOtŽ lohjímá Viš'elchny větve a;rcidlOmu, ja~ož i v účelu udržetů 

8'Vorno/st pr'OIspělšllJou pro vš'eohrny jeho větv'e, aby spollečná :nej
VyIŠ'ší vrchJní hlava rodiny též by1a uv·ědnmo.vána JO tlaOOQivý1chto 
rodÍlIlJný,ch ustanoveních ,a jÍJch motiNeeh; ja!kotŽ i .aby v př:úpm]eoo,. 
kde proti 1epší'illu očekáválIlí by Is.e [[l,ehY1lo oS,talo žá!éLné 'oipattiíenÍ,. 
toto by1}JO po;n:€ohálIllo nla vůli nejvyšší vrchní h1a:vě rodiny. 

III. TITUL. 

o s ň la t ,c í c h p r i n c ú a p r i 'll oe e z e Jl c í oS a ř s k é h 'O 

d ,omu. 

§ 15. ŽáJdJný proÍlllc la žáJdJná [)rmceZllla Našeho oC1S1ařsikého 
dOtrnu nesmí v'ejírti v méllMelský svazeJ( bez :svolení t,oibo, j,enž 
v tu dohu Jest vrchní hlavou rodmy. 

§ 16. TloJto IsvolelIlí udílí se r,artJif~klo!Vánim sVlaŤlební ,smLouvy 
nebo jiným fonnálním progevem. 

§ 17. SvarboolIlí smLouva li'zlav,Ť.ená bez ·tohoto 'potvrzeni má. 
hý,t'i pokládána za neplatnou a ničí (nulI und ni:ch~jg) a [le~aJkilá
dá pro oSlobu seBlUalllou (ra.ngietrarUJteP,er,son) a pro j,ejí 11ěti! :aIDJÍ 

nárolky na dědickou V'OS1oruPllOSt. apanáž, vdovské poLŽriltlky eWit
thurn), výhavu, illeho na stav, titul a znak čJl'enú N ašooo. domll, 
a:ni ma jiné 'prrávní následky ,man!Žels1kého svazku. 

§ 18. V příprudech, kde by snrad v:zm.1Í~1 spor 00 1)1a,tlltOlsti u'ooo 
nep~a~nlolsltri. ,sňlaJtlkou v !lllejj.asněj1ším ,a;rlClilCLomu, j'est rozhodnutí vy
hratŽ:oolO vrohní h~avě rodiny. 

§ 19. Sň1atky nla levou ruku n leho tak nvané morgan~'cké 
s:ňJamkymOlhou bý1ti p~artně UZla.vírám.y · v NHšem císa.řském domě 
též jen polkatŽdé ,se Isv,o~ením vrlClhJnÍ h1ruvy rodiny. 

§ 20. I na.dál,e mla.jí býti Ik .dal,šírrnu ulpervněIií (,soU,en ferner
h~n zn mehr.er·er Befes.1,igung ... g,ehandhabt werden) stávajícího . . 
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řá;du děd.í!Clké pooloupnlost:iJ a řádu domácího zla;ooovávánJa prlO
hláš'enÍ,15) j1ež jslOu zavede:n,a v Illte!jvyš,ším ar,ódoffiu při ISIv3,thách 
prrl:Í!Ime~8lIl, ikdyž lQibdrž,ply výba,vu a odbytné, lderáž prohláš,ení má 
ž'ffi)J~oh poltv.rdi~ii, a jhn:iJž se ony za sebe a ,s.vé vo,Í1omstrv:o vzdávají 
nej.en :ptráva nástupniiclvÍ na trůn" a:l:e ,též případných :ÍJnte~stát
nioh děd.ilok-ýlch práv Vie prrlO/spěClh m:umského lunene a ženských 
linií, jež podle ·řádu posloupniost:ů lpřed !I1Í'lni ' nla,jí ;přednost . 

§ 21. Adopee nl0hou B!e dÍIti v Illtejvyšší'm ar'cidomtl j,en mezi 
Čileny ,rlOld:Ílny a s potvr'zpní,m Illlejvy:š'ší vrchní hltaNY rOlc1:Íiny, ne
mají v.šak 'VhlVU na prá'Vo náruednů:cltví na Itrůri. 

§ 22. Ve větvich Né1JšebJo al'cilldomu tS ~113jstilli SlUlve1reni\toru vy
!\;om..áV1a;jí hl,avy těchto vMrví 'pTéÍ;va ,s(plQleč:né vrehní .hlatVY rlOldmy 
ptro členy jich ,óhledné sňatků, a lilie s důrvěrou oč~áJvartňJ, že' 
v žádné z těohtJo v,ě~ví nl0budou se zietel!em na spoleoná práva 
v'šeoo členů rlQd:itnya a1/a páJslky, j,ež ,spojují všeoruny v,ětv:e .slpiO~eč

ného domu, z:aJIlJsdJbáJvá.ny stejlll'orodé záJs1ady a splOIl,ečné rroidillnmé
záj:my, které bylly ,olde dáV\n.a [J,ři s,úauCÍ!ch v a.rc~domu ~3J0hJOlvá-, 

vány. 

IV. TITUL. 

D tO Z tO r v r 'c .h n Í II 1 a v y r o. ;cl i:ll Y n ,a n ě k ,t e ráj i n á. 
jedná'ní člénů rodiJny. 

§ 23. PO!kDja jednota, jež v1e vzmešenénl poSltaw,ení jalslllého· 
arcidJom.1U musí býti IllUJŤLně zachováv,ány k vlas,tn:ÍJmru j,ooo h~aih~ 
j,afuož ii k plriOIS\pěch u stáJtu mleZl VIŠémÍJ větvemi a a ,en y T'O/ddJn y, .a 

pokud IDIQIŽinJO uvarování kalŽ:déhro .skutku, jenž hy mroh~ míti! ne
příznciJvý v]Jilv l1ia j,ehlO' ,čes~ a ,,pr'OlSlIJé-ch, vyž3Jdují toho m:~~byrtmě, 

aby lfi/ejvy,šlŠí vrooní hlava rodiny llilolh1a budoucně vy.roolI1áNati 
pečl\ityý tdJozJOir .llI~ iklaJŽdé jednání j'eoolOltil:ÍJvýeh Č'lIffilů TIOIdiIny, z lIlě
ho~ by mohl vZ1ItilknlOrtlJti dřive 110010 tPo~ději takolVýtlO škOl~IJl'iJvý ~Ilillv ,. 

a aby ltu:dÍiž k rt'Omu mě]a právlo uznané .celým domem. 

§ 24. Přísluší tudíž nejv-ylšší vTohmi hlavě r-odiny, ,aby měllia 
vlědoffiOist 'O ~ýoholv,ě !všech ,prrnn1ců a pr,~IlIce~8[l a.reidomu, la \aiby 
bdě1a nJad tím, aby tarto výohova loibdJržeJJa směr odpovÍJdJajicí V1ZIle-r
šenému !p.iOISt-clJVenÍ ,a uroenÍ Jllej1vy,ššiJe;h članů rlOdÍJny, anÍi by ZIPŮ
sloh v:ýJOO'Olvy, j,ehOtŽ jleooloHirvé nej1v-ylšší h1avy rodlÍm.y u~nají za 

15) Viz závěrečnou stať tohoto' článku . 
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doibré Ipoužiti v,e Isrvé 10toOlv.s!ké p.é6i, byJ v.íoe 0'l11,ez'OváJn, než by 
toho ,Slrurud vYž'aJdloVla;ly zájmy rrOdlmy nebOl záJem etáJtu. 

§ -25,. N,eméně důlež.Jlté jsou v on-om V"Y1ŠŠím. vztahu založení 
diOmácmJolstÍ (E1,aJbili~slslem8lIlrts) ka0dého jleldlruotlIiNého člen:arlOdmy, 
VlO'JJby s,uavu (StiaJndesw,aih[len), volby jOJoh dvoru, to j,est os,olb, jež 
maljí tvořirti jůJch !J1.,ejhLiJžši IOlIDOU, j~ch .cesty, ZlVlláJŠItě dJO cůJzlm.y. 

Všechna tMO a podJobná jlednáJní, j až n;ejls\O\U bez v l1vu lna rpo!k1()1, 
pořádek, čest i blaho larci!dJomu, jalk!olŽl ,] ,státu, zůstávaJí rbedy ];)10-
droibemJa ' dOZlO:r.U l1!ej vyš,ší vrlOh n[ hlarvy rumn y, ,a i[lleffioib!Oiu být]i 
p:ředsevzata bez jejího vědomí a souhlasu. 

§ 26. Tatáž práva, příslušejí hlavám větví ardd!omu .s vlast
ní suver,eJn'iltJolU nad loněmi 61eny rodiny, jež přísil1Thšejí k rtěmto 

větvím, pokud by lOni čI,enorvé l)Je'Vl9toup~11i svýml 'oslábnimi pOlměry 

do hlů!ž'šÍho .8Vlazkru s hlavním klneruem. 

V. TITUL. 

o s 'O U d ,n i c tví Ul a cl 'O S o b .a m i p ř Ls 1 u š e j í rC í m 'r] k c í
, ,a ř s k é r 00 ,d [' III ě. 

§ 27. SporlIlé a >fi18ispioTJ.1é iSIOlld!nůJatví JI1Jad oS!oibaillllÍ p'řÍls~ušejí
-cími 'POfd'JJe § 1 ik larlciJdomu, jež [)jestodí pod j:in~o!U suveT1oolÍlÍlou, 
nebo sa.my lIlJejslOlp. su'V,erooy, má ve všech pHp!a;dech, j,ež [llejlsoru 
vyňoaky nebo neJsou vyhrla,žen y ibeZjp['losltř,edmÍmu r:olzhodnJU1ti (Be
-Srbimmung) rv[~daře 'a v!rchní Mavy rloidJiny, hý;b vyl~olfiáJv,áJ!ljO 
v pTrvé slto[i1oi podle IZlVyldostí (IHer lmlmrnen) OId Našeho lIlJej V1'lššího 
ma~~'šá1.skébo úřadu, v druhé sto1iloi rad dlOlnorakoIWslkého appelilač
[lího soudu, v třetí stolici 'od [lejvyššÍho soudního illÍ!Sta ve jménu 

,cisaře :a nejvyšší hLavy ,rodiJny podle zákonů a ,př,edpllis,ů 'p~'atných 

v monarchii. 
§ 28. Mezi p-řípady, }elŽ jsou vyňwty , ze sorucLni0t'ví nejvyššího 

.maršá]ského úi;a.du p.atH hlavně ony, v niJchž by mohly v:'ooik
nouti Sioukromopráv!I1Í spory meZl~ jedIlJotHvým~ členy :arrci!domu. 
V takových přípa:decll. mají sporné .strany zvoliti; Isi TOModčí a 
oQz.námitii je vr:chní hlavě rodiny, přilpojíQe k pOItVlr.z;aní (kon1pr'Or
nds. Kdj1by se n ,emohly shodnouti! 'O vol'bě rozhodč~ch, zůst,1vá 
jilch jmenování vyhraženo vr,chní , hlavě rordiJIl.y. Rozhodčí mají 
fídirti jednáJní a l'ozhGdnouH podle všeobecněp~atný0h z,áJ1mrnů : 
Z tohoto rozhodnutí jest pŤÍpustIl'O odvolá;ní :k vrohní hla;vě _ r.o
<lůny jen tehdy, když si . sporné strany vý,slovně toto odvoilání 
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v komprolnjlsu vyhn1dHi a když d'OsáJhli J)otvrZl8ní k!ompr,omisu 
i v tomto bodu. 

§ 29. Nejvyš·ší maršáLský uiíad nlá ~akrtOČOv,at1 ve všech 
záležitotS!te;ch offiCÍ!osniho sood!nictví, týkajicich se oSlohy l1~bo 

jměiIli e:ísařskýlch Čl€iIlÚ rlOdilny, mláJště ry př:Ílpadech um,rttí, a má 
úiíedJn·ě j8ldJn,aJtij pod1e ~Olllia -a slvýah Z.Nlá,štn}Cih IDlStrukd. A V1ŠaJ~ 
ja:ko jSJne Nrum ,a Naáim iIlástJupcům ve vládě vyhr,aJdil1~ beZlPro~ 

stiíední jn1Jeni01vámí ruelbo proltvr:ZJováJní plOIrúčníikú a kurátoTů ,v Nla
Šem CÍJslař'lSlkém d1onlJě, dái1e nej~yššídm~olr ll1Jad njmi, tak chceme 
též, laby iIl1ebylo rp,ř1jkr'Očeruo Ik ,ptuhL:llkaa:u ,nebo vykOlnoolí teSlta-:
illlooltu n;ě\ktterého ,~eYIllř,e1ého ,č1eiIla rodili y dříve, n,ežJli do tesrba
JDlentru po'kia~dé přímlo lI1Jam.léJdiIl1e sUlverép. a vrlClmí hla'\na rodim.y,. 
polku.d se tak ,snad jálŽ lIlJe\SrtJaJ1o Zia moibY1tízůstavd.rt,elova. 

§ 30. V ipřÍlp1rudech, kde hy byl vY1žacLován s'OrudJní výs1ech 
nebo jiJný soudní úkon týk,a;jící ,se některého čle-na N aJšeho císa,ř

ského ,dolmu v jakékoHv práJVci záJleŽJitbOlSltá\, má ' rekviJs:uoe býtiJ ří
zena na ,llIejyy.šší n~aršálsrký úřad, j,8!1Ž má Postul)1Q1vatru podle· 
př,edlpiJsu a v lIlJepřítJOiffinoslti dJOItyčmého 'llIeHaJSIll.ějši:hro ·č1ooélJ ,ro
diny de-LegoMrutJ:iJ IOII1JEm !SlOludJní úřad, j'ffil)Ž 'lTl1olhl by iIlJejvhddrněji 

;pr,ovést,j doty'Čl1-§- úkPH. 
§ 31. U čhmů jlaiSm.é r,oddJny 'ploatí ,p:ís18lmní ujištění druné místo 

přjJsiaihy ZJa skwtečmé :slo~enlÍ rp,řÍlsahy a má všechny její p['áNni 
násl,edlky. ' 

§ 3'2. P.ráWlÍ ,případy, j1ežnej,sou vyňaty', ,a jicl1ž úča;sooí 

se členO'vé Na·šeho aJr:cidomu jaklO ŽJa1orvianí, mají býrt:riJ pIiode-d':' 
návámy a rozbodO'vány u -nejvyššího maršálskéhO' úřadu. T,ento 
snad nelze vylO'učirťi .smllou '\lÍoru. J urdsdiJme IIl'8jvy,ššího maršál
ékého úřadu !IliENlzt,ahuj,e ,se však na věoné žaloiby, rkrberé jlsou 
vznáŘ.eny pI'IOIti ČI1enům jalsné TOd.illny pro strutlky ifi,emIQlvirté.Oh1ed-· 
ně ,těehto zŮlstává ipři všeobecném piíedpilsu 10 ISOfUldu 1'le] sitae. 
N ejvy,šší ID'aJfŠálský úřa:d má Ise vynraSll1IélJŽJi!tjl, aby prlOo8ssy j1rus
ných pr,1nců ,fl princezen byly pO'kud možnO' ukončeny smÍre:ffi. 

§ 33. AČJk,offiirv jsni,e s.ioe bezpečně [přesvědče~i a od BO'ha 
ja~o mi~101st m.1ebes si vy1prIOlšuj'eme, ,ahy lIl3'kdy nep,ř:iJhodů!l Sre pří
prud, :kJd y by měLo nast1aIÚÍJ tr,estní říZJení ;prot'i iIlěkt.erému 0len u 
Našeho · eisařStkého domu; ' rplřece choeme Nám jlako~ tj! Nlašim 
náJstrrupcúm ve vlládě výslovlně pro rt;aIm~ý př]p,a;d vyhr·rudiJti,· alby 
IJod~e lokiÓil!nIOISm připadu čimJiJi 'Ona orplatřHn'í, jež budou vyžrudQIVati 

. { 
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vÝ.lmlD. ip'ráva (H'andhahwng ,des Recht.Bs), blaho státu, J~ož 
,i čeStt a prospěch Našeho domu. 

§ 34. Právě tak vyhrazuje,m,e Nám a Našim nástupcům uči
nHi 'okolnoste.:n llřiměiené oip8Jtř<ení v .př:Úpad,eoo, ikdy by sn'8Jd 
nylo žádálTho'O zabavení svrškú v civillnkh VTáN<llích vělCeoh pro-ti 
n,ěklt,erému čLenu Nla:šleh'O domu. 

Za opatření omezujicí S'Vloibodu nemŮJŽ/e hýt1 žádámlO prabi 
:žáJdnému členu arciclomu. . 

§ 35. N a.d ,členy N alšeho jasného arcitdon'lu, krte-ří ipřisltušejí 

K j,OOIO v,ětvÍlm s vlastní Is'uv'er,enů,rtou, ipta;tří přirlOz.eně juósdiikce 
suverenní vrchní h]avě tétlo větve, paJldi se sna:d nerus,1d!l<illi tatkorvíw 
-členové trvale v Našich státeoh. 

VI. TITUL. 

'o a pan á ž í c b, \' Y h a v 'e ,n í, v d 'O V s k )' oe h p ·OI ž ,1 t e í c h 
,a v ú b e c o jIné Jl í a pří j m ·e c hne j v y Š š í c h č 1 e n Ů 

r10 d:1 n y. 

§ 36. Tak j·aJko ,přisluší od n ,aJI'I02Jení ikaJŽdému ~)lrl:iJnlO] a 1k8J~dé 
11,rd.nc8Izmé, j,ež Ise naI'iodi1:i v Naš!OOl. j,aslll.ém a.rcidnmu z m'aillžel
ství ;sta'VU 'piíitměřieného, S<9hváílelllého p'oikJaJŽdé odnejvyšlŠí vrohní 
:hlavy rlQic1fuiy, právo .případmého nás1edmilimví na trůn podilJe uS~la
novooí ,pHslUJšnooo pilině pllMlIlého a neZ!vr8.itite~ného dnmádno 
zákon':\' z J 9. dubna 1713, j,enž s:luj,e pragm.a<tická s8Jnlkce, a Jalko 

J.;:1.;rui iaTIQ~vévtodQlvé a 'Patní rur'cirvévodkyně, tlaikJtéŽ i.J řác1ně' uzma.né 
nl~.Il!ž'e:Ilky a. VIdovy páil1ůare:iIvérvodů ,mají řádlIlÝ nárok na Vlš1elchilly 

'.předruns,ti\, dů'Stojem ,ství a v yZITha\lll'en áJní , j ,e~ , jsou pře-d8ipI,g,álny é:l 

~avedeny 1)rro olooy paJ.lujidch dJomů, práv,ě tak pHshlŠí j'irn ,po 
právu vý~iva odipovídajicí jlilCh vzmeš,e.né hodlnoLSíbi a ,pŮ!V1odu, a 
1xřiméřené vyba!V1ení. 

-o 8 ·oukrom é m jmění pánů areivévodů la IP ,alllí 
a rci v é v .o d kyň. 

§ 37. Ka.Ž/dý člen Našeho arOÍJdnmu :může v1astlním:iJ úSpiorra
mi, .odka~em, darem :nebo z jiných zák.!olIlJných :titU!lů JllaIDýwaJúiJ ve 
volné vlastIli\ctví jmění a o In:ěm poNz'OlvaŤiÍ: ja:k IDlem ždJvýmti, ,tak 
i pro rpHpad ,s:mr1ti 'podle ustanovení zák,olllJa, íPlo~ud tartJo sÚM'Ultla 
.JI·E' '..1st'a'fi!ovují žádmé výj-~miky; pouz,e suverén !l1oenÍ vázám. přill dJi\S-



, Jakož 

1m uči
ry sll'ad 
;h protj 

O> probi 

řislJušejí 

r.ilsdikoe 
t.alkorvíto 

!t.eích 
čl sn ů 

a ika;ždé 
maill žel
~ vrooní 
J1Ie usrtJa
)lffiwcíh:a 
, a jako 
uZlll,a,né 

V1ŠI8Ch!ny 

)~áIllY řl 

HnIl 'pa 
Iy!ad~, a 

úspora
ýtvaJbiJ ve 
7m\i, ~ak 
I iSúaItuJtla 
pn. ms-' 

Rodinný status dynastie Habsbursko-Lo,trinské. 131 

p05~cích se svým soukrmuým jluěním na v1šeaheený oibčalllsiký 

.záklOn. 
§ 3 S'. Není-li rpials;1edJnÍJno pořÍJzenÍ, lI:lJa,stThpuj;e z~a[lJIlá jn

testátní dědidká rpos1au;piIlJalSlt j'ak IOhlernně saulkl'lOlmého j,méruí su
-veréna ta:k ohledně takového j ,mětní j,edlruatl'ivýoh aooů Todiny, 
.a:všalk piaruZJe vle prloS1pěch mužskéhO' kmen.e, a u 'žffi1JSkýloh člooů 
~t jil?h tpotonllS,tva jien pa vymření ,mu~slkého kmoo,e., l,eda že by 
:bylo \iH zvl.áJštnÍJch ,smlouvách, !IlJa př. sViaJtebních, v jd.Jch .pTOtSIPéch 
v}'TSl'OVlllě něco jliného ustaIllOlven'O, nHbo že by něktlerá ,pr,alVtdaná 
.pCllní artCivévoldJkYlIlě umírajic bez tesrVan1entu zalllleeha;ra ptafrnze 
-dcery, v' lktlerém '~to př:íJprudě IP'ř,echáIÚ j'ejí j ,mění ~lla tyto dcery, 
i kdyby v iSv·rutebI1ich smlouvách [)ŮJC neby,lo -o tam ThStaruOlV€tIlO. 
Žl?lnšÚ čl:en{)lvé j'asného a~mdJOimu ffia;jí, je-li tu mužslká limie, 
v ů ib ,e -c míti ~ákanný nárlaik pOUJze· na rp'řirrn~řené věnD a vy
bavení, ,a až dn svéhu provdáJní n.a výživu Ist.avu přiměřen'au. 

§ 39. Č'~entOvé větrví'j1asného a!roidamru s vlastní siUver'enrubaru 
ne]n~jí též, je-li tu. rnuž.ský kmen v hlaV\ní větvili, ná:raik n.a in- , 
t ,es,tát.ní dědění, jež v tétO' větvi lliastanou, paněvadž ,má Ise Zla tO', 
:žP, tyto zNláštní větrv1e :se hO' vzCLaly zisikavš'e suverOOJÍJtu. 

o společnénl ro-d:i![llllém jmění. 

§ 40. Sp0l1eČ!Ilé .rodrLnlllé jmění ,slcládá se nyní a bUldnuooě, 
dOlkud ,snad nehude rozmnožooo: 

a) z tak zvanýoh 8JVdltillkállll,íoh statků, paidléihad~cich ooer
kým zákonům, pi()lc.iliáZlE~jíCÍJch z palZůSlťalosrm v Pánu 7.ieslllulé CÍ

sařO'vny" '.L41žhěty,manželky JehO' z8ISlllulého VelLi081lliS~lVta cÍssLÍ'e 
l{arla VI., jež jsou VH správě vrohiI1Í hlruvy rodiny, j:i!chž výtěžky 
mají jaku dosud býJťi rOZJdě1aiVány mezi .ony oleny rodiny, kteří 
na t'a mladí zákoJliIlÝ nwr,aik; 

b) z rtatdj'll1lnéh:o zaOlpat'řovacihO' fondu, z'aložooéha N,ruší paní 
-prabábou, sla'Vlllé paměti, rJejim] V!eli1čoostvem cisařtOvn:oru a 
Královnau M:arií Ter.l:zii, ohledně něhož vyžádavše IS~ souhlasu 
'pln-~lE'ltý1ch pTmců N ašeblo rCÍJsruiíského dOimru 'Př.iJ t'alm ,súč':lstně
ných, a uváž:irv,še .nejen us,nalllovffilío ,tom dOisud plruúná, ale i. pa

'měry od té dlaiby se změnivší, lIl,a!iíizuj'eme ,z Naší suvercnní mnd 
.<1, ja.ko , r.r 'ehní .hlava rodiny nrus1edoVlllě: 

§ 41. Rodinný z:aa[l'a:tr;a'vacÍ fand IIná budJOlucn~ býti pod clo
.:rorem· a YH správě' doča:sného vJada.řH \a vrchní hlavy arcidalmu, 
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jenž též jediný lná právo vyn1ěř.iti.! :přisrpěv'ky (Zufli.i.sse) pH
péLdajírí IZ toho j,edmtort;1ivý<ill ČilOOŮIll rodiny. 

§ 42. Pomév:ad'ž by pĎi mnohonásoiblllém r'Olzvětvení a zna.c.
nénl l'olzmnože[lí <N'ašeno dsařského domu, jež naJstaJlo z BD<žího: 
požehnání~ l'odÍtIliJ1ý zao,patřovrucí fond j.jž Ilest,aoii, aby hrol vý
ži vu st a vu 1)řiJmě'ř,ooou, jaká ·přísluŠí J)odl1e rtlSltanow-ení NašiJčh: 

jasný10h předků a 'z!Vláště podle domácího zruroOlllJa z 3 . .dubna 
1754, Jejž SltaIlJovil1a Naše právě Zilllíně1IláJ 'Palllí 'PTaJbába ,cLs,ruĎoyrnal 

a· královna 1Iarie Tel'lezie s~avné pamětii IS J ,eho Ve!lroeill3ltvem 
jasnýn1 ma.IlŽ'elmn, ,c:ís'alřem 1!':r'a!nttilŠlklem, dMe podLe U'SItan!oVlooi 
tohoto rodinného statutu ~élJ~dém'U nezaJOIpatĎooén1U <prrurua:iJ ,a, 

každé pr'.iJtucezmě Našeh!o ttlOlIIlU, pl()lněvadž dáLe slněřoval úmysl!: 
jasné za;k1adart'el:ky t,ohorto fondu hlavně k vepšÍ:rílu zaloPlatřeni 

j.ejí d.esoendenoe, oehož j100lt 'čaJSlto tř,eha též ·Z dův,odů stá tnicJh t 
kteréMo ;případy sle nutně zmoll1Jooolllásobí Ipř~ v,ětšim T'o.mn!no~lenÍ: 

domu, a piofilěv,adž ~onefuě dOlst.awo hy Is,e ještě vžJdy podstatnéhO'· 
uleh6ení státu, jehož [P'Qlvin<llIOStí jest dl,e uZlllam.-ý;oh stáJtopráJVlIÚoh, 
zásad kq~ti ,Slbavu (přiměĎefi<ou výžlÍIvu vš,eoh členů panUJjícÍ!ho.· 
domu, kdyby byl €'Jcish?JIlCí tohoto f<OIll1du Isprloštěn pra'ViJdelně' 

m:iJm·ořádlll-ý;ch J>,říspě'vků k lepšímu zao[l,aJtř8lni j'ednotlivý1ch ČJle-

nů v1ad,a:řlslkého domu a <k r'olZ.mn'a~ení lesku je 'ohldopujidho,_ 
jen!Ž jest ,též lk .prolSpěchu v,š'8'olbecnému {da,s. aHegeIneine Beste-
beforderlIl:den Glan<zi8ls); n,ařizuje'illle tímto, ~e r'odiJnn,ý zaopa- · 
rtřofViad fond ;nemá budouoně, ,ani zcela an!Í z čás<ti', př]splv,atr 

k těm lOil:xI1JOSÚln, kterr,é jlS'ou vyp~áoeny u ,státních pOlklaiden podle
přítomného r'o<C1J~nné!hOl Istatutu Č1lenůn1 N3JŠOOO cÍs1ařského 'dJomu~ 

j:tká c.prunáž, S Ilstenst.aee, plat vdovský, jehelné, věno, ' ú1bvěnění~r 
náklady :Illa vyba;vení a zařízlení, a lž,e rtmdíž uroení zao/patřtov.a

cí:ho fondu má pOIUJz,e v rtI0llYl lS<piOlČívlat~, ,aby z ;něho bylo .pl3JCefil()l 
,to, CD zeměrpán uzná za dobré povoili1Ji j ,ruko~tD přilměřené OIkol-· 
ll'ostem, blahu Istátu a císaiského domu, OD IpŤis!p'Bv-ek <k ,peně--

. iŮln '11'.1, výž1YU plynoucím zle :státníeh pokladen: a ik osibruttnhln pla-
túm, nebOl ~e ,krytí jiJnýc:h výd'éljů a [)'otŤeb ,členů nejja8nějšE 

rodrilny. 
§ 43. Aby zalOrpat.řofV1ad fond \byl budouClně udržolVán vtom' 

stavu, Hby mdtd vyhověti [svému] urč'e'l1í pT'O wepší zaIQIPatřen,r ' 
četnýc!l druhor:QiZien~eh .čl~ů Nalšeho c1s'ařSlkého dumu ve všech 
pHp'adeoh, rode by s e ItlO mohllo zdáti žádorucÍm a nutným, 'llJeho>· 
[aby ~ohl vyhověti ' svému určení]pr<o dOČ~iIlOU j,:iJoh podporu",. 
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nemá jeho kapiltál nrukdy být] z,memŠ"olVoo, a též, '00' se týče r1očnÚJC!h 
U!Wtlků, má býti 10 tOl pečováno, aiby libolvlO1ným poslkyt0<váním 
výhod ~'ed1}lohli'v'ci inell'8Jstal úby~,ek v j,i\n ý:cih [lUJtm. ých rpnpélJrueoo. 

Pr'orež má býrt~ r'oČlně ro~idí1enla POlU,ze třertrunJa ČJ:ÍJstého [lHj,mu 
rodinnéhD ~ao;patĎovadho fondu podLe kmemů mlezi čl-sny Našeho 
domu, kteřímadí /Illa teiDko :lloLrud přednOlstní právo, 'O'statníoh dvou 
třetin má však býti [>ouž1lto poc]J;e 'U~-á~'ení sUlvleréna k ill:Ím.11o- , 
řádným rpodrporárrn ,atd. om.ě.ch čllenů IrlotdJiny., j-ež by jich ,Sill'rud mělri 
potřeby, PO'kud by však tlakOlvé případy nell\l:llst:aly, k riQJZffinolŽienÍ 
kmemoiVého kalpitálu. Hnzumí sle též samo ,s'ebou; i]{ldyhy 'SIlllad 
nastal p~itpad, že by mmteoré z čásH ;podle dřívěj.Ších. nařizení od 
f.ondu oc1dě1en~ch k ně'muzpět 'pň1paidly, že JIl'ruřízaní 'prá:vě uve
d.ená měla by plnou ipl1atJnjost pro ťaJ1wlVéto reiinkorpolI'ované čáSlti 

§ 44-. Pdncnvé a :rminlcemy větví Naš,eho arciruomu 8, V1liastJní 
suvei'e.nitL),J. rnema.jí sice ;pravidelně tŽád!ných nároku na-účast na 
požitcích z rodinnéh'l Ílondu' ZJaop:atřowl;óho, :poll1ěvadž ,s,e má, za 
to, že větve- tyto se nároku v:zdaly, p~eoe ' v:šéťk zůstávají jim tyto 
[m.árokyJ vyhra;zffilY pro případ 'Výjinllečných událostí půs'OilJLcÍch 
podst'1tnou ZQllěnu v jich porně'rtech. 

'o n á r o c í c h p á II 1'i arc:iJ v é vod II a pan í ci rci v é vod
kyň na '.s tát. 

§ 45. Právě téťk, jaJk'O jest OIbzvláště n-epovíraltelll'ou pnv.:im,
lllOlstí 8,tátu hr:ad:iJti výž,ivu a :nálM:ady, olC1Jpovídajkí i8!skll koruny, 
suv'erem.;a a ,TháISJ8Idn~ka trůnu s~}o:]iu s jich mla\flž,e1kami, právě tak 
jiStOU zahrnuty ve všetOheCJn~oh výdajkh. nla u'<ÍržováJní dvoru též 
ná;ro~rudy na výživu la V-y,OOOlVU 'OIs1:JaJÚní'ch děití ,suveréna a dětí 

násl:ediD'1lkia , trůnu, dál,e stolUrOlzpnců ,suv'erénla, dokud jsou ne
zletilí 'a [leIna,jí v 1astni c10lffi4ooJOisťi. 

• ,§ 46. ' Děti druhoLr'OIZi8Jllý1<:ili. ;a,reiiVév'OIdů mají, pO~Uld jsou nle
U:.etHe, dostávati! pT:a'Videlně vý'živu a výd:lOVU zOl1oho příjmu, 
jenž byl přilkázáln jich jaJsmému 'otci, kdyJž ,gci z'a.1ožil domácn!olst 
a se o~elll'Í1. Kdyby ,s:Thrud přiJšíld -o ,otce dříve, ,než ,se staly zllethlými, 
a 1Ile-byl0 by po jeho smrtL dostamečnoool f,Qm.dú v zwjištěnérrn pří
jmu této větve ke kryti lIláJk.1a-dů na výživu a vý1bholVU odpo-

_ vidající j~0h vysoké hodnosti, tu přisJ.u.šÍ s,uverénua vrchní hlavě 
rodiny jako~tlO vrchnímu poručníku, abYl1'rčil částku, jež má 

Iborl1ik Těd právních a státních., 10 
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bý.ti k tomu ilmlillC1 přádáIDJa buď Zje zaopatř1o'vacího fondu ~lle:bO 

podLe okOWIlJOistí 'Zlij sltátního jmooL 
§ 47 'Plnoletí idTuhorození princové, neměl~-li by otce, a 

plnoleté IprinceZIDy, neměly-li by souč~ně ,ani 'Otce anr mátky, do
,St.ivaji 'ode dne plnoletosti, ·a iIHID'aJstaJnolU-li výjimečně přip.ady 

dále ~níže z'mi:c.ěné, nárok na vlastní alpall'á~e, které mají jim býti 
vyplácetIlydvornÍIn platebním úřadem <1otolVaným ,od ""táJiu; ruž do 
ťé doby 'pHs1uší járm piodle ustaJIlIOlV,ená. § 51 pouze po~itHk ,pro
měi'~mé ,sll'siteutace. Zv!Lášltmí m1ot]vy a okOllnosti mohou však odů
vodniti u ,priÍ:nců j'm za ž,lJV'olb-yJt:í otlCe, jalmlŽ i u priJnoezen za živo
bytí ma~iky íIlUJtnlOb9t vl,as;bního d~u a dJO.má\OlllolsltJiJ (Hof- Ulllld 
Haushaltes) 'a tudíž právo užív,atr atpanáži ·od státu, o čemž však 
má sa:m.la rlo\Z!hodnoru1Ji nejja,snějlší vrchní .hLaVia. r'O'diny. 

§ 48. Vzavše v zralou úvahu ifi:ařÍl~eiIlí N a'šeho pr(}jatoe (Ahn:" 
'herrn) v Pánu, cisaře FerdilIlrun:dJa II., a Našich Iprruf:odiJČů sLavné I 
p.Wlěti, Jich Veličenstev cÍ8ruř:e Frantitška a 'císařovny .a králtóvny 
1\1:Ia~iJe Ter!eme, 'ohl,edně a(plalIláže pánů ,arei:vévodú ,a paní ~moi- I 

. vévodkyň, a neméně télŽ Jl y:něj,ší JPodlsltatné zm·ěněné oilmlJlloslti a 
sta v .stámu~ UJ&tlaill!OviU,j eme tímtOl :~p:a'll:áže drU!horozenýcib. p.ánů 
arc:ÍJvévodů, kteří jS10u syny Im~bo brlatry suve1réna ·a vrlchní h~avy 
rodiny, na sedm<1esát pět tils]c zla,ťÝ1ch kOIl'venoní měny rlOlČJně, 

8;prunáže paní arlci:vévpdlkyň, dcer nebOl sester siUv.erénla, uJa dIVa
ačtYTIoot tiJS,ic r.m,atých, lostrutm.:ÍJchpánů arlcřvév1Qidů a paJruí 'aTlci
,~évlOdkyň ,,~ak, u pá:ll;Ů arcivévodů na Ipět.3Jčtyřicet ,tj1S~c zlatých, 
a u palní a,roirvffinodlkyň TIJa čtyřj adVlacet tbilsíc ZJ1atýlch, ilJv,šruk v ten 
způ.slob, že apanáž pOlŽíViajicÍ prinoové ,a prmlOezmy milJji z toho 
hr;(}jditti vešloo'ré (plottŤi8lby ,svébo domu a.domwcTIiosti, 'a že :pro pří
pad, 'že hy íIlekter'ý z rpánů a'rloilVévlOdů nlEID'O pruní arc.ivév,adkyii 
apanáJŽ p~í~ajíciJch trwhle bydJlel li dJV1()1I'U a byl tr,vale a 8t~VUJ 
přiměŤieniě OlPlatř'OlV.á;n z všeobeonétho ]OIll.Jdu k vydr'~ování dvo~a 
bydlem, lk.!UJC!hyní, ,s\kleperrrr, stájí attJd., že by měLa ,ze svr;oouOOlÍ
n·ěIll.rýlch loibm.'OISŮ arpanálŽí tř.~jlna piy.n'Oiuti ke ~r-ytí těchtOl výdajů .. 

§ 49. Ty,to aplanáže jls'Ou poakytová1I1 y z j,mění státního, 
pOlněntdž 'PovinTl,olstí 'státu jest st:ayu 'při:měřená v)Í1Žilva všech 
ilndividuí při'llálež,ejících k vladařské rodilně, a nemáJ (při! tom býtř 
hrán zřetel !IlJa plat a jiné sy'sltemilsolVum.é požiJtky pŤli skutečné 
s~užbě, lat mvdJ1ní, ať v,o>je'llJské, pánů 'arcivévodů. 

§ 50. Záva~~k stáJtu hra(Htti ruprunáž odlpadá všruk úplně neho 
z části :přes,ťává: . • 
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a) je-1i lIlělkit;erá :aiI'cirvévodstká liJnie jiJž v ten ~půsiOh trvale 
dotován..!, že a:pa:náže jecLnotlivý,oh j,ejí členů mohly by hýti 
z této dotaoe hrlažen y ; 

b) kdy:ž by ně-který Ipam ,arlCirvé~oda buď .od cirkrve m~bo 'od 
státu (aV1š'aJk n:illmliv pOf1lZJe jaroo služební 'P~a.t.) Illebo též jiným 
.zpoooibem ' ,Otbdr'žel stavu přiměřené la dJOistat8Črué opa.tření; 

C) li pamí 'a~cilvé~ódkyň krlom provdání též 'vs'tupem do kla
s ter:a, klQnJ~ě 

d) uhasíná ap'amáž" :smrrtí čLellla rodilny jí požívající. 

§ 51. M do doiby, kdy zLert:.hlému [>aJnU .af!c]vérvoidorvi nebo 
paní aJI'lcilvérvodkyn,i jest 'Přidě1ena v~aSltní ,apanáž, mají loni ná
rok ,ml, 'SiUstenta-ci stavu přilměř8lIloru, jež p'r,aJvide~nlě ,.záJv1]si na 
rozhodnutí jej1(~h 'pana Oltce, a již jeslt k,rý1i: z jeho dotaoe. Kdyby 
v,salk TlodÍill.'a některého pana arc1vévody Ise do té míry rOZlllll1O· 
-žila, že by Them'ohl rysltaČJiJti 8 'dotrucí pn siírutku mu vympŤ<.'nr,u 

k vtž~vě stavu přiJmě-řooé tétJo četné rOldiJny, tu nlaJstal hy příp:td, 
že by bylo třeba je'mu pHspěti k hraž8lIlí susiteníaci buďto se 
str:any rodinJného f.ondu nebo státu; pro trukiovéto sustentace nla 
pr,a'V~dellně il:rýttit ~zata za měřítfuo polov:lina svrehu vym.ěfen ých 
apallláží pro klaJŽdého j.ednoolivébJo ,rulooa ,r1odilny. Právě tak slu
šelo by sportř,ebné ' sustoot1a,oo poskytJnouiti, zůstanlou-li paní arci
vévodkyně po BffiTti svého pa.il1ia otce u .';vé planí ma:tJky židící ve 
stJa;vu vdQIV,slkém. 

§ 52. Pá:Ilji arroivévlOldOlvé a :pié1lIl.í arcirvévodkyně m1ají při zří
-zení vJ'aJsífmí trrv,alé domáJCJl!Osti a dVlO['U nárok na ~aříZ8lIlí stavu 
pHměř8lIlé, a :arc1JvévodlkYiIlě pfi SIVém p.r'oIVldálJlí [nárlOik] nJa vý
bavu ,a věno. 

§ 53. OOOos ~ařizeni nebo vyhaVíení 'lJISt.am1olvuj'eme pNaiI'iCÍ
vév,odech Th~O !aroivévodkyních, j1ež jlsou sourozenci, syny lIlteOO
d'cerlamr sU'Vlerénla IlJebo nrusledníka itJrůnru, 1lJejrméně .lIl!a čltyřicet 
tisíc ,z1atýich, u tQstatn]ch aTcivévodů ,a aTciNévndJkyň [l'ej'méně na 
-dvruootpět tisic ,zlatých. 

§ 54. Věnio dcer a sesrter su verén1a, j'akož i ,dcer ill,áJsled.n.ilm. 
t.růnu s1:JalIlJorvíme ll/a d vaJkr,áJtstot:isic z1Jwtých a ostrutJnich íP1ami 
arcivévodkyň na stoHsíc zlatý1ch. 

VstOOllPí..,Ji paní areiJVévlOdkyně do ,:kJlášter'a, má býlti :lJaří-zeno. 

iů, co OIklOllfilOLSrti a slrušlIl.\ost vyžadují. 

10* 
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§ 56. Výbava a věno paní arcivévodkyň m,ají býti podle ' 
,téchto uSlté.,Ill<OIverrlÍ jak ve hlwuí linii, tak :Íl Vie ved!,ejších hrélJwny 
POUZ) ze jmění s1átnilio. 

§ 56. Při sň'altJk.u 'každého pana ,a;r'oiv&vody má b)ii ~ajištéino 
jeho ,maniŽeLce .aibvěnění a jitřmí d,ar, dá1e IpO dobu rtrrvá;ní ml(ljn
že,1ství pro j,ejí losob-ní potřeby přritmě'řooé j,Eilielné, :a 'prO' přÍJpiaJd, 

že by man~~l dříve z8Inřel, po,žitky vdQlvské. 
§ 57. OOO,08Y tyto záv:ÍlS1ejí na srbiJpuJ'adJch dCYtyč;ný;ch ,svateb

nich .sm,Luv, jež Vlždy podléhají sehvállent Isuveré!lJa a vďehní hllawy 
rod1ny" ,élJvaak vdQlv,ska výživa pélJl1í al"oivévQldJkyně ne,má hýti 
v žádném př!p'aJdě menší nelž apanáž nerprorvdcmé ,arC:Úvévodkyn.ě, 

jež by byla ve stejné liJn:lii 'se ~emř,elým mamžel8lill ,olné [ vdovy], 
a jeherné ne n1enší, než třetwa zmÍlnéné apanéÍJže. 

§ 58. Prruvě tak, j,aklO má bý:ti p!osta;ráno ,pN IsĎJatku pmD.:a 
a reivév.ady , nmná..,li j,iž dOlst~lteóného vlastního jmění, O' to, aiby 
hyl přiměřeně dorto!V&J., prruvě tak ,má bÝ'.t~ záro'veň pamatlO,váno 
na krytí ,portř'ebnÝ'oo ohnosů !pro játřní dar, ,oibvěiněiní, jehelné , a 
zvláště pro požitky vdovské plro p-řípad, žle by ar:civév,odslká man
želka ' s!ll.'a,cl 10vdOlvěla, pokud tOl neIDllže ae státi! pomocí vlast
ního jmění ženicího ,se pl8.>llJa 'aďoilvéViody. 

§ 59. PoněV1adž jak v inJdivídJuemÍJch připaJdech, kde ,hy 
toho snad vyžadovaly 10i&o1nmsti pro b~,aho 'našeho domu a Istátu, 
tak i vŠleooecně přit :podstatné zrněné poměTů s[lane se Isnad r,aldno 
a potřebno rprrorvésti změny v hořej,šich ustam.ovlemich 'Ohledně :arpa
ná;ží, IS'ThStetnt,rucÍ, VOOiéJ., v-y1havení a j'iných talm'v)'ch p 'ro ,členy 
Našeho lar,ddo;mu UJS.truIlIOiVOO'ý-ch plattů, vyhraiŽuj.erne K ám a Na
šim Jlfus1tupcúm 'Ve w,ádě vlŽ,dy práNo, provésti v těeht,o UJstanorve
níoh 'OIIl Y zm,ěn y, jež bu,cLe r a:dno. 

§ 60. Obmosy pouká'zané u zlruopatřovacihlO f,olIldu ooho 
u dvorrních a s1á.tních pokladen j MO apaná'ž, ,sUJs.terutalee, j,ehelné 

, nebo p1at vdovský .nemohou býtlli al1)li postoupeny am zrust,a'Ven y , 
anrli ISI0fUJdJně ~aha;v8ln y lieho 'olPs,ta;yen y. 

§ 61. HořeJší ustaJlov,ení 10 ,apanážích, vyharvení, 'Vdovsíké 
výživě atd., n ,etýik'ají se 'orně,ch větví Naš-eb:o TIJ8IjVYŠŠIDO ,a;roid'Omu, 
které 'mají vllaiStnÍ suveretnitu, jimž přís,luši uomiti vll1astnÍ pří
padná IQP<lJtř:ení a podle n~eh jedrn.iruti'. 

Tento rodiný statut, jenž byl ~Hzen ·ve společné dohodě ,$a 

I všemdJ k tomu :poJVIo1runýmii členy ro&y 'a hm:ž má budoucně ve 
"VŠaeh přípiad'eoh, j:ež se naakyt;ruolU, jedině platdm, má hýti ulai43u 



podle ' 
li.Zlelly 

,šténo 
ffil(lJn

'1paJd, 

·.ateb
bl,ruvy 

býti 
kyně, 

,lOvy], 

pana 
, aby 
wáno 
lné a 
man
vlast-

Le .,hy 

sf,llitu, 
~iaidJllo 

, ~alPa

,členy 

L Na-
.norve-

Mho 
melné 
,veny,. 

.ovs'ké 
lomu, 
í pří-

Idě se 
;ně ve 
lbi43U 

Rodinný status dynastie Habsbursko-Loltrinské. 137 

ve vyhotOlVooí ()1d Nás vlasilIlioručně stvrzeném a cisa.řtskou ;JoI)cntí 
:spečtěném v lŤJajnéln a.o:mácím, dvorním ,a státnÍIn :-lrchivu, a 
mají býti všem čLenům r'Odd.lnY vydruny jeho ov,ěř,ené opisy. 

Dámlo v N aJšem cisařlském .a IsídelniHi, mlěstě Vídni tř~t.ího 

dne m,ěsioe moria léta po Kristově naJr:o;,;enÍ tisícího osmistého 
třiJcátého devátého, naší vlády Otvrtéhc, 

F'ffi'd:Í1Ilad, 
·m. p. 

IGerrnent V ru cl 3JV LorLhar, l:IDnÍ!Že 
z Metteftnruoo-W1nnrebur.g m. IP. 

K nejvyssunru rozkazu 
Jeho c. k. Apoštolského V;elilče!lJst~a 

Frant. ·svobodný . pán z Leibzelrtern
Golletnibach m. p. dvorní r,aJd1a. 

Dodatek, 

MY 
FHANTIŠEK JOSEF PRVÝ, 

:z Boží l"hll(JIsti císař Rakousiký, král 'Český rutrd~ a ApOIštolský kráJl 
Uherský. 

Jsrou:ce vždy vedeni přá1ním ZJachovati Na,šelnu vzri.eš'enémru 
.a:r;oi'domu ruž do nej'zazší hwdouono!Sibi l1ezka.leně lesk a vružniOst, 
jaikož i vychálZlejíce z ÚVi3Jhy, jaik.ý význam lná, ,ahy vři tálk dů
ležd.té lilstině, ,ja:klo j€lsrt; rodJinný sltatut vydClJuý od NIClJšeho v Pámu 
<.i!d,počivajícruo Ipa'tlia SitTýce Jleh,O Velroen.siva oí.salŤe 'a krále Fer
~ilnlamJda dne 3. únlO!I'a 1839 za rady a souhlrusu všeoo aginWtů 
~rle~domu, [~alŽ,dé důl,ežilw us,tan\orv.ení v- ní ,obsažené ,IlJalezlo 
správn.ý, kalŽdoru p'OIchybniOst vylučující výklad 'a vysvéťt:eni a pro 
věčné ,časy [jej] lJodrze10, rtOi~hOldli jlsme 8 '9, vyžáJd·ruvše rsi rady 
ti ,souhla.su Na,šeho milého pamta synovc.e, nejjasnějtš'iho :ajflcivmTlody 

Františk;:t F ,erd,ima,lnda. z Ra:kouSlka-Erste" jakož iI všech oota:tlních 
a.g1~átů N'aŠ!eho lllJejj 1asnějsmo ,ár!CiJ~kLnIU, ,~znIOVU potNrdivše shJOlra-

• u'Vledený rodiJnn'ý .Stt8Jtut, · vyh,láJstiti ta 'Ulstanloviti, j,ak. nás:l,eduje: 
Plolně.vaJdž v It,mulu I. § 1 .rlodilI1náho !statutu j1est 1.lJSÍ'(lJnoveD!O, 

že sňrartek srt:iavu Ipřiměřený, StchváJ1ený od Th9jvyšší vrlChlIlí' hllaiyy 



138 JUDr. Vratislav Kalousek: 

rod'Ílny jest ,záJdailJní a přední podmÍm.Jrou, ,alby porbo[ffilc:iJ· iZ truroové
lrO~IO manžeLského s'va.zku p10cháJzejicí byl:iJ pokJládálll.Í Zla :přis:1uš

illJÍÍky LI1tejrvYlšš:Ílno -a.reiJdoillJu, 1<1 tudÍlŽ (dem'g'emi1S1S) a(by mohli Illa
bý.ti lPolŽívruní práv, předJruootí, dŮJsrooderuství; titlllů,znaJeů !atJd.,. 
příslušejících jehO' členům, vyhlašujHme tedy, ~e 'za sň,atky 

s t a v u .p ř Í m ě i' e n é mají budorucně býti! pokládáJny [ony] " 
v něž rv~chá;zejí čLenové NalšehJO' 'lleHa;snějlšÍlno ,aJrcidoIDJU. 

1. s členy IIllej'vyššíiho Híl'icrdJom u, 
2. SČ]ooy j'Ílnéno" křesť'aJnského, ny.ní nebo dHv'e isU'v,erlen.lIliho 

dO[ffiu iIllOO o 
3. jež uzavír,a.jí s čJ.eny ta!k'ových iknížecÍJch domů, jdJmj.~ pří

slrruší právo 'flQlvlIlJoroidolsti podLe ČJl. XIV. IIllěmedké spol:k,olvé akty16) 
a ,podLe Vllas,truoručmího listu J ,ehO' zeSll'ulého VleliOerus;tJv,a ,císaře 

Fr,ant:iJ§ka 1. de -da.to PreŠipurk 17. září 1825, ,a které j,SlOrtl podle 
jméno uvedeny v SBZIll'amu přÍlpojenéin Je :tJOtmut'o NraŠlemu :pr1o:hlá
šHní.1 7

) Přň' rtom se .předpokládá, že' os!()/by, ,srui'm;i]ž členové NaJŠoo)() 
domu llzlavh1a.jí ,sňatlek, ,pOlcházejí z 'ffiaJniželství, j,ež jiStOU iPolkJ.á
dáJna za .staJV'U př.:iJměř8\ná podle dornáciab. .zák'olIlů dOlt~čill..é illlej
vr.Š:Ší ,nebo vl"S1oiké rlOdi]ny n.ebo, nlení-JIÍ ;ta:k,ový,ch ustamlOvení, po
dle záls>ald v to.mto pr·oihláJšení bl~e 'ftOZvted'en ýeh. Sň,atky mlezi 
členy N'a,šeho dOJmu 'a členy lknížec.ÍJho ,domu, j 8iIllUž . podLe čl. XLV. 
německé 'Slpol®O'vé ·akty a podLe ISlVrehu zmÍ!něného vlastlnlOruoniiho 

16) Z 8. čer:vna 1815. 
17) Seznam tento obsahuje tyto mediatisované knížecí rodiny, jež

I. v rakouské monarchii síd.1lily: Auersperg, Colloredo-Mannsfeld, Ester
hazy, Kaunitz-Rietherg, Khevenhiil1er, Lobkowitz, Metternich, Rosen
belg', Safn:-R eiffcfsc: heid-Krautheim, Schwarzenberg, Schonburg-vValdcn
bnrg, Schónburg-Hart('nstfin, Starhembcrg, TrautmannsdorH, Windisch
Graetz; 2. v ní nesídlily: Aremberg (vévoda), Bentheim-Steinfurt, Ben
theim-Teklenburg nebo Rheda, Croy (vévoda), .Fugger Babenhausen,. 
Fiirstenberg, Hohenlohe-Langenburg-Lang\enburg, Hohenlohe-Langen
bttrg-Oehringen, HOhenlohc-Langenburg-K irch berg, Hohenliohe-Wal-

. denburg-Bartenstein, Hohenlohe-'ATaldenbux:-g-Bartentein-J axtberg, Ho
henlohe-Waldcnburg-Schil1ingfiirst, Isenburg-Ofenbach-Birstein, Leyen. 
Leiningen, Looz-Coswaren (yévoda), Loewenstein-\Vertheim-Rosenberg~ 

Loewenstein-Wertheim-Frauenberg, Oettingen-Spielberg, Oettingen-' 
Wallerstein, Salm-Sal1m, Satlm-Kyrburg, Salm-Reiffersch~id-Krautheim~ 
Salm-.H orstmar, Sayn-Vnttgenstein-Berleburg, Sayn-Wittgenstein- p:o
hensteill. ~olrus- Braunsfels, Sollns-Lich a ' H~hensolms, Waldburg
Wolfegg-Waldsee, WaJ!(:iburg-Zeil-Trauchburg, Waldburg-Zeil-Wurza,ch,. 
vVied, Thurn a Taxis 
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listu Naišeho V Pánu odpÚ\čÍ'v,ajÍlc:úho piaJI1a ' děda přÍislUiší 'Prá'Vo 
rlO'vno~odost1, 'platí j'8'Il'OI!ll tehdy zla srtJa:VU :pNměře'né, jlestl~e buď 
i lPodlLe rod-mného srt:aiturtu tohoto '~níž,ecíbo domu r1o!v,n0lr'odlOlst 
j,est př.81dpokla:dem tSňrut'ku ,sl{a'vu přiméřeného tnebo, nen;í-1:ů tlaJko
véhoto statJtitá.rn~ho u,stalliorv:ooí, j'etsthlJž:e č1en knÍ!Ž>ecího d:Oill!U, 
s n,ÍlIni by ,některý oLeu N:atŠtehlO nejjals;nějšího .(Lomu ,měl v úm-yis1u 

, sňatkem se spojá/t1, tmůže pr'o,kázlati\ >O svém šl,echt~0kém rodu ry
tířisiký 'půvrod, právo k turlIlla:jům ta p'f.~VO :k.C?illlperbenlOe- i() nladaoe
a .místa vyhr,alzená starobylé štverotě (Ele Rjitter-, Tturniler- -und 
St~ftmassůlgikelirt; des A:dels) Hm, ·ž,eJ vykáž.e podle \přhlo~eného 

vzorcelB
) vyvlO;zený původ ·svůj od os.mi předků pq meč] a ,toJ,i\kéž 

po přes1ici, jakolŽ i O'd rodičů z pátého k,oLena o!b'Oll!s.uramtllé pHmé 
liir11e,a . lm ů~e.-l,i dá/le přísně prokáZaiťi sle 'strlan y dvou mUŽlsJcÝ100 
p,ředků v 1Jártém I~Ou.enu šlech1;iJdký sltav trvající nejméně tři ,stá 
let bez př-er11šení, j1alklo1ž 1. rytířlský pŮtV10d u ,Oistatních š,esltná'ct1 . 
šlechtilCiký1cili ,r,odů. 

VšecJmy 100sta~\ní ,sňatiky íri.Eml'oholl il.rÝlŤJi p()\kiLád~ny ~a sňatky 

slt'lVU IJřirrněřené. LSúatky takové] tplatí -pOrU'Zt8 :zJa Isň1attlky k Levé 
ruce [)jeho ·tJa;k zvané Isňart:ky mOlrg,a,njclké a 1ll1emají účinků sĎ!atku 
stawu 'P'řimě'Ť1en ýtch. 

T\atJo uSltamJOIVieThÍ 'plart:í též pr'O sĎ!wtky, j!ež uZaJviie ,vrchní 
hlava Nlašeiho JIlejj asn:ěj š.ibJo laTlc~domu. 

Tlolto prolhláš'ení, vydaJné z,a iS'OuhlaslU všech k tomu 'Povo~a
nýoh členů rodiny, jež má p}a,titŮJ ,pro v,šecruny budoucí pří'PaJdy 
jaikoŽlf)o j:eddJn:ě platný výklad .a 'Vysvětlení titulu I. § 1 Našeho 
rodÚliIlého !statutu z 3. únor.a 1839 ,a jakolŽltIO směf!IlIice pro dů
sledky z 1,ohoto paragra.fu plY1DJOIucí, budiilŽ přillpod eno v,e vyhOlt,o\vení 
odnáls v lalStnOrručně ,stvrtz'8!ném a Slpooetěném k vyhorbOlvení N,a
š'etho riOdÍJnm.ého statutu ,od J ,eho zvěčnělého- VeJ.~č:e.Thstva císaře a 
IDrá[e F,erdmnlam.ldla mne a. únor,a 1839 v[as.1moru,óně podeps.aJnému 
a s,peoertěnému" j1ež jest ulo~enlo v .al,saiiském' a krállO'v,ském domá
dm, d'Vlolr.rn.im a stát'ním ··ail"ClhiJvu·, j,aikiQIžlto jeho dlllltegrujicí ISloučáJst

ka, a buďtež vydány v,šem členům N aš'ehD> arc1dlomu ruuLen
ticJké oipdsy 'ÍJOIboto vyhoto.vooí. 

'f 

18) Vzorec tento obsahuje schematický náértck rodokmenu do 
čtvrtého kolena,- z p<itého kolena uvádí jen dva pi'-edky po meči a dva po 
přeslici. " 
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Dáno ve Vídn'il, 12. čerVlll,a 1900, to jle.st v rooo· Spasitel tiLSÍCtnl 

devitJilsltém, rnlaší vMJdy dvruapa,dJesáJtém. 
Fr:ruoošek J'OiSef m: p: 

Agenor hrabě GolUJohowski m. p, ' 
Na nejvyš'ší r1ozlka.z 
Jeho ·cÍls8Jř.sikého a královskéhO' APOištlOJskélho Velri:čen.g1:!va 

Karel rytíř Schultes z Felzd10rfu a Čimic m. p., 
c. a k. dvorní a mimsterský rada, 

RENUNCIAČNÍ PROHLÁŠENÍ ARCIVÉ.VODKYNĚ 
MARIE TEREZIE. 

Doplňkem k §u 20 rodiillJného stait:utu -uvádíme ještě ' j~OtŽto 

příklad výtah z renun1ciačního pr10hlášení .aroiJvévodkyně 

:Marie T,crezie z :Modenské lilnde .rodu. }r.ahsburslk<O'-LortJr:~u

ského) j,ež lS,e v rOtce 1868 prolvdala zla ha:volr,s.kéhO' pnilnloe LudiVíkJa 
Le:QipIQlLda, POŤ!OtII11lll0 kráie ha'VoLr',Ského LudJví:roa III. Prohlá'šenÍ 
toto s·kl,rudá z vlalSltní renunCÍ:ačn'Í lrs·tiny, dál'e z pŤisaihy r ,enun
ciaČlní, j.j~ zmírněná areitvévodkyně slolŽila 19. únlO['.a 1868 a ko
nooně Zle S1e'Zlnamu přUlolIIlJnýJch člelnů pa;ITolvll,~lckélbo' domu, zá
stupoe ~enj,chov.a, dMe ta.j<Il;ýoh r,adů -a min.jstrů, 

Podsrtat'ná část renuJil!cilaéní 'hs,tiny zní: 
» My M.arj,e Te-De-Zlile J ~ndfuš:@a Dor/ort,a z Boži m~LOisti arcnvé

vodkYlIlě z RakoiUJska-Esle, krá:10V1Siká ;pT'i\no8lz!fi,a U[l1EmSlká -a . Čes
ká ... prohla,šujeme tedy .tim~o, Hdioe 6'e zakOtilY platnými v n.ej
~čisněj.ším a.rddomu raJ\.Iouském <O řádu rposl oupnosti , a zvláště 

c1om4cim zákon,em vy.d8Jný,m našÍ'm pradědem nejlsJarvn,ějš;Í pa_' 
lllati 'c1slaŤem Ka.rlenl VI. .pod jménem 'TJragmat'llcká ,sirunikoe dJne 
19. ,dcl:Jnla 1713, jlruk'ož i r'oooln.ným ISltakutem vJ'ldanÝlffi ,a samktio
l1áv1aný;m od J 'eho VehoenJS."bv,a cÍ!SaŤ'e Fertdilll'a,nda I. dne 3. oololra 
1839, že ze Bvobodné vů]e, bez 'bá~ně a nucení, jakož i j,souce do
stateoruě tpQllú)eny 'O všech prá:vn~ch 'llwsledcích, ,Sle souhlasem. na~ 
š~.ho' vel,err1Li['Orv.alného hudOil1Jcího ip'aJn/a m'8Jn1ŽleLa jrusmého h'áJ1ov
ského prjnJoe LudviJka LeOlpolda BruvlOr,skéhO' a J eho V,eL~oellJsltva 
král-e BavoT:sk,ého, v21dá'vám.e se bez om'8zEmí za nws, ;nruše po
·tomky, děc1iJce a vříj,emloe dědÍJctrví, mU:lJSlkého a ženskéib.1O rodu, 
všech rpTWV la nár'oků, jež nám náležejí neho mohly by nám ná
~ežB1:i následtlmm 'příbuzenstvÍ1 rodu a obserlVla.nd na. n'Y1ll'ěj ,š~ ,a bu
(}()IUJcÍ 'mlov:ÍJtié ,a, ,nemIoviité jmění všech :ruejj.a!snějš-Í-ch č:lenů rod:imy, 



bel tiLSíCÍnl 

:YNĚ 

.ě . j a;k;oito 
évodkyně 

o-LOIŤJdu-

Ludrvík1a 
rothlá'šení 
y r'enun
,68 a ko
um.u, zá-

;i arcilvé
á a Čes
ni v n.ej-
9., zvláJŠtě 

},ějš;í pa-' 

:l~oe dme 
sa.lllktiú-
3. ÚIDJOira 
:ouce do
lsem na~ 
I b-áJ1ov
kiJoens,tva 
t1aJše po
hlO roldu, 
flám ná
;j,ší ,a bu
L rodmy, 

Rodinný status dyna.stie Habsbursko-L.otrinské. 141 

tl u;L€iffiooe všech ..práv a ,nM'oků na nástupThilctví v královSItví, 
'pro.mc:ÍJe a z,emě J leh!o sla,Vlně vládfiiOlucÍ1ho V,e11čellistv,a, Ha:kous
.kéh!o clJS<lJře Fr1alIl!tiJška J 'olseLa I. 

ZřikámE' se 1:'8dy nejlsJ<1JV1lliolStnéji a v ,plné formě (foTmhohst) 
-všech těchto 'pil'áv a ,nárloků la vzdáváme se j,:iJch ve prospěch všech 
v řádném manželství splozených, nikoliv jen legithiJrnolV,anýJch, lPo
tOlrrukú obOjího rodu, jež nás předoházejí v r'Odu, lilni\i a ,stáří, 
II '8]Oe, pokud rtu budou od n:iJch \po~,olmd tfebaJS i v ruejivzdá3.eněj

.šÍch IStupních, takže ani ,my lani našli ' po-tomei, dědilOOiVé a aJlli 
kdolmw:úv v j1ejlirch jm1enu a v mj!Žádný čas nemá ·mlOoi a ,ciliHtJi sebe 
lttefi!ší nárok c'i,njiti. ·na zminěné děd1ctví a lIlálsledn~otví. 

Současně slilbuj-eme za nás., na,š,e dědice 'a potomky,' ž~ v!~dy 

:f?udeme Zla:cholváNati 'p,rávlO Iprimlog'eniúury ZJ<1Jvedené v [llejj<1Jsněj

ším . domu Ralk:ousikém ,a řád llin,e1alni ,sLloce!SIS,8 ustanovený melZli 
inulŽský·m a ž8lThSký,ni 'Pot.oIDstvem, a že neclov!Olfun1e, aiby 6.!ni nd 
uašidi POltOlmků ·alrui Ol~ rooihOlklQl1iv v j,ilcih jmeně bylo proti tlomu 
jednáT'o / jaktchl\ioli dúv-odů, jež všechny př,edem' uzmávám,e z.a 
~i0hé , n!BpJartné a n8slprra'ved1ivé, .pr'Ohlašujíoe, ~e j,s:m~e slPoik.ojeny 
se jmění'm, j,8!Ž nám clěd~ct:vím rph'prudlo ·a ipr'ohla,šujíoe se l.Íim :ua 
u.spOikojeny ohl,ed:ně všech 'o~tatníoh práva nároků, ,nechť si mají 
jakékoE"T jm~nn .a nechť ná,m by mohly příshliš1e,h z ja:kéholkOlli.rv 
dÚvlOdu. 

Kdyby se však stalo, čehož Bůh uohO'vej, že by vym~eli 

yšiJohrrlJÍ :ruruŠli· ,nejj a,8nější příbuzní, kteří nám př'e~cihá,zlejí · v rodu, 
lirniri: ll1Jebo Istáří a ,oeléji1ch řádné mužské í 2Senské POtIOrm.:stVtO, vy
ln'lažuj,eme si ipodl,e nejlepšího VTáv,a {im best:en F.orm R.eohtes) 
ye zmíněném ])řÍípadě Ipro ·nás jakož .~ pr'o, nl~š'e děJd:iJce a pOlbmnky 
všeoona dříve zm1něná dědi(cká a náls,tupnd:cká práiva, jak nálln 
příslu:š,ejí ,podle rlakouského 11nlSrtůltlUtU pdmlOgeinriJtuTY a vpřiedu 
zlnílIlěného T!O!dliUllláho mat~rtu, Iprop8lž . (~nJdem) v. torm.~o \při[pl$ldě 
~á < tri.t,~': r~ril1lJncia~eď za In :ap'~'0I9tO ' ~~pl~tnol{C;uill : uIlxf bJircht~g) 
Lýlti poik.JádáJl1Ja a lllJemá nám ani na;šim potomkům OIbojíhO' po
hlruví býlt:i! ke šlm-dě. AvršaJk n'ruš.i potbom:oi budou m'oci i v tomtu 
p,npadě. jen t.eihdy dOiSálhno.uti násrt:JUJP!Il1Jótví m.!a trůn , hudoru-li od
a'runi říms(ko""k.alto[ůJCk.ému učení víry, pr10čež Gndem) všechny, 
kt.eří s'e ,:p,řiJZlnávaljí kji:né 'ne'ž kWPOišrtO[.ské ŤÍtmské drkvi, pro pří
t omlfi1olst a 'pro v.ždy vylučujem·e z :nás.tUJpnid'vÍ ve vládu ·a předem 
je k rt'omu prohrl<1Jšuj,em.e za llIesohopny.« 

.. 



142 Dr. Julius Čapek: 

Znění liJstimy této pOltvrzujle nruzlOry v 11teratuř-e opětně p~'()-: 
jevené,žle riEmUIlJma,Ce alrlCivévodkyň neměly. vÝ'Zlllalnu stwqpL'áv...! 
ního/9

) Illýhrž ž,e měly jen výma,m majetkoprávní. 

Dr. Julius Čapek: 

o běžném pojištění dopravy zboží. 

1. Pov laha běžn ého poj i ,štěnL 

P.ř'Í!způsohujÍlc sle pot:vehám ž~V'ota obchodního vytvořila 

prruk81El pojišťovad zvláštní druh smlu\': t. zv.. bě'žn:é (gene,rálci) 
pojištěnÍ. Smlouva pojišťovací není smlouvou, ' již by bylo m~,žThQ 
'U:zavHti (prostými pf'ojevy vůre ,přímo po Isobě n,á;sloedujicimi 
PojistiteJ :nmnů'Ž-e vzíM iI1a sebe rdsilko, dokud si '0 němnevy,žáJdaI 

od rpodisf:ní:ka iPodrlObnych Zlpráv a sám lha na jej~ch zá\kladě neb 
na záktťadě odboIiného nálezu řádně neprozlk!oumal a neooeniL 
To Y.še zaj1stévyžélJduj.e času, dllkladného rtO'zyážení na 'Oboru 
stranách a činí uzavření smlouvy pojiMavud velice těž1kqpáJd
ným.1

) 

P'ŮIj:išf.OV3JCÍ tJechn:iJka Z!ajilsté -81e snaží 00 nejvLce l1Z'aJvření 

smlouvy poj:iJšťovací ul,ehčiti , ,avšaik JlJemůže jíti přes ji1sté ll'8ze, 
ahy tím nepodlom'ilI-a reelnost a pevný základ svůj lllJ8b výhodnost 
pro 1p1()Jj1stníky.2) Os,tai1mé, pokud se 1lojistite[ ohrad k š1r'O)ký~ 

Hl) Viz na pr·. Pražák, l<akouské právo ústavní IV., str. 41-2, str. 
53, poz. V); Tezner, Der Kaiser, str. 191, . poz. 28), Seidler, Thronfolge 
y Mischler-Ulbrich Staatsworterbuch, 2. vyd. IV., str 550, 

1) Za tím účelem bylo ~utno změniti všeobecná .ustanovení o vá
zanosti k návrhu stanovená v Čll. 318 a 319 obeh. zák. a * 862 obč. zák. 
Pojistník vázán jest podle § I zák. o sml. poj . z 23. XII. 1917 ř. z. č~ 
501 plil1}'ch čtrnáct dní, aby pojistitel mohl si opatřiti llutné zpráJvy pro 
posouzení risika a u pojištění, kde jest nutna lékai'-ská prohlídka, trvá 
vázanost plný měsíc. 

2) Tak možno se zmíniti na př. o lidovém žiyotním. pojištění, kde 
pojistitel upouští . v zájmu ulehčení uzavření pojišťovací smlou';y od ]é
kařské prohlídky, umožňuje placení prémie v drobn)"ch splátkách, zvláště 
zdokonaluje inkasní službu, aby též trvání smlouvy spíše zabezpečil. 
Následek :však. tohoto \'ych~zení vstříc přes to, že odpadá l'ékařský ho
norář, objevuje se v~ vyšší prémii než bývá u pojištění nOfll;álního. 




