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A Német Birodalom középkori alkotmánytörténete

843. Verduni szerződés: a frank birodalmat három részre bontják, később rövid időre újra egyesítik.
887. Kövér Károly bukásával öt önálló állam, Németország a legnagyobb;
919. Regnum Teutonicum: Elzász, Lotharingia és Németalföld egyesüléséből;
933. Franciaország, Alsó- és Felső-Burgundia újraegyesülése (mert nem tudta megtartani önállóságát). Az egykor longobárd állam örököse Itália Pávia székhellyel alakult ki
962. I. Ottó császárrá koronázása: Német Nemzet Szent Római Birodalma; 
-	hatalomra kerülés még választásos, 
-	közjogi állásukat nem tudták átörökíteni. 
-	államuk igen korán területi egységekre bomlott, az öt hercegség (lotaringiai, sváb, bajor, frank és szász) különállásukat, 

sajátosságaikat hosszú ideig megtartották.
-	grófság még mindig nagy szerepet játszik a vidéki igazgatásban és ítélkezésben,
-	az egyház szervezete is sokáig olyan volt, mint ahogy az elődbirodalom területén kialakult,

A német birodalom történetét állam- és jogfejlődése szempontjából három korszakra oszthatjuk:

887-1200-as évek:
-	kialakul a császári hatalom, 
-	hűbéri függőség német változata: hadipajzs rendszer (Heerschildsordnung): 
-	hűbérjogi normák szintjei a Szász tükör (Sachsenspiegel) szerint: 
1)	uralkodó 
2)	egyházi vezetők
3)	világi fejedelmek
4)	grófok, bárók 


5)	nemesek 
6)	miniszteriálisok
7)	“egypajzsosok”. 
	senki nem fogadhat el azonos vagy alacsonyabb hadipajzson álló személytől hűbért, ezzel saját hadipajzsa tekintélyét veszélyeztetné, 

szinte kasztszerű hűbéri rend megszakította a közvetlen kapcsolatot az uralkodó és a társadalmi hierarchia alsóbb fokán álló nemesség között,  
végső soron az államhatalom erejének csökkentéséhez vezetett.
-	Adománykényszer (Leihezwang): az uralkodó a reá szállt birtokokat egy éven és egy napon belül köteles eladományozni. A központi hatalom jelentős és folyamatos gyengülését eredményezte, nem jött létre centralizált állam.

periódus, a Birodalom virágzó középkorának a története. 1200-1500-as évek
-	rendiség, városok közjogi szerepe, 
-	a jogi élet racionalizálódik, írásbeliség az igazságszolgáltatásban, 
-	alaptörvények megszületése, de a széttagoltságot erősítette.
-	a periódus fontos közjogi dokumentuma az 1356 német Aranybulla: 
elsősorban az uralkodó megválasztásának a rendjét szabályozza
a választófejedelmi testület tagjai az egyházi főméltóságok és a világi hatalom birodalmon belüli egységeinek legfontosabb képviselői lettek.
birodalmi norma a császár megválasztására, állandó befolyást biztosít a választóknak. 


	mainzi érsek: birodalmi kancellár és vallási vezető, ő vezeti a királyválasztást és a koronázást.
	trieri érsek: Burgundia főkancellárja.
	kölni érsek: Itália főkancellárja 
	rajnai palotagróf: főétekmester
	brandenburgi őrgróf: főkamarás 
	szász fejedelem: főmarsall, hadvezér
	cseh király: főpohárnok. 

legalább négynek kell választania egyszerű szótöbbséggel. 
szavazategyenlőség esetén újabb 30 napos vita a frankfurti dómban (csak kenyér és víz), 
-	kettős királyság nem jöhetett létre.
-	a király kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a jelöltek, hogyan tudtak megállapodni a választási feltételekről.
-	gyakran arra való tekintettel döntöttek, hogy a jelölt milyen 

mértékben kívánta tiszteletben tartani a korábbi kiváltságokat,
-	a megválasztott uralkodó az Aachenben végrehajtott koronázás és felkenés után vehette át a hatalmat,
-	962-1530 között a német-római császár címet is viselhették pápai jóváhagyással, V. Károly volt az utolsó, akit a római császárok utódjának, a kereszténység védelmezőjének tekintettek 
-	Rex est imperator in regno suo: minden királynak szuverén hatalma van országán belül, a német királynak azon túlra is származtattak.



3. periódus a 16. század elejétől az 1806-os megszüntetéséig terjedt
-	a korai újkorban a birodalom középkori jellege nem változott meg,
-	a központ változatlanul erőtlen,
-	nem alakul ki hatékony végrehajtói hatalom,
-	nem jött lére erős hadsereg,
-	társadalom erősen differenciálódott
1)	fő- és kisnemesség
2)	városi polgárok
3)	polgárjoggal nem rendelkezők
4)	szabad parasztok
5)	jogilag kötött parasztok 
-	külföldiek, zsidók jogilag hátrányos helyzetben,
-	a korábbi széles császári jogkörök elfogynak, megmaradt jogai: 
legfőbb hűbérúr, 
seregösszehívás, 
diplomáciai tárgyalások, 
birodalmi végrehajtás, 

	nemesség adományozása és visszavonása, 

gyermekek törvényesítése, közjegyzői kinevezés, 
BUB vezetése, 
kamarai bírósági kinevezések.
	első komolyabb reform kísérlet: 1495. wormsi birodalmi gyűlés: “örök országos béke”, 

megtiltja a magánharcot és a jogvitákat bírói útra terelték,
	felállítják a Birodalmi Kamarai Bíróságot (Reichskammergericht): 

	tagjait az uralkodó választja a rendektől függetlenül, 

8 nemest, 8 jogászt, birodalmi érdekkörű és fellebbezett ügyek, fontosabb magánjogi ügyek,
tartományúri függés alól kikerül, 
egyedüli fóruma volt a közvetlenül birodalmi érdekkörbe tartozó ügyeknek, 


	fellebbezési bíróságként működött közre a legfontosabb magánjogi ügyekben. 

a kánonjogi eljárást követte, döntéseiben a római jognak nagy szerepe volt.
-	Birodalmi fillér: kísérlet egységes országos adó bevezetésére, de a beszedő apparátus kiépítése nem történt meg. 
-	Birodalmi kormány: a rendek választották, évente gyűlt össze.
-	Birodalmi hadsereg: anyagi okok miatt megszűnt.
-	Birodalmi Gyűlés: (Reichstag):
előzménye a frankbírói tanács, világi és egyházi vezetők tanácskozása az uralkodói hatalom befolyásolására
három testület
1.	Választófejedelmek
2.	Világi fejedelmek (29 fejedelem, személyes döntési jog – visillis szavazat illette meg őket. Grófok területileg kialakított négyes csoportokban szavaztak, a városok: 14 rajnai, és 37 svábföldi város) 
3.	Egyházi főméltóságok
	császár hívta össze

döntéshez a császár és három képviseleti kollégium egybehangzó akarata volt szükséges,
a gyűlést a mainzi érsek vezette
javaslatot a császár és a kollégiumok terjeszthettek be,
testületeknek elvben korlátlan törvényhozói jogköre volt, a gyakorlatban 3 ok miatt nem érvényesült: 
1.	A birodalomban élt azaz elv, hogy a törvényhozás nem hozhat új jogot, csupán a régit állapíthatja meg és alakíthatja át.
2.	a törvények megszületését gátolta az egyhangúság a császár és a testületek között,
3.	a törvényhozás befolyását csökkentette, hogy a meghozott birodalmi törvények végrehajtása gyakran meghiúsult a tartományok ellenállása miatt,
-	a császári jogkör formálissá válik,
-	császár:
maradt a legfőbb hűbérúr, ő hívhatta össze a hadsereget
folytatta a diplomáciai tárgyalásokat
indított birodalmi végrehajtást a törvényes kötelezettségeket megtagadó tartományokkal szemben
kinevezte a birodalmi kamarai bíróság bíráit és elnökeit
vezette a büntetőügyekben döntő Birodalmi Udvari Bíróság tanácskozásait,
nemesi cím adományozása és megvonása,
házasságon kívül született gyermek törvényesítése,
közjegyzők kinevezése,

-	1555. augsburgi vallásbéke: “cuius regio eius religio”. 
-	a tartományi vezető dönt a vallásról, de az alattvalók elhagyhatták az adott tartományt, ha uruk vallását nem fogadták el.
-	1648. vesztfáliai béke: 
	területi veszteségek, 
	Svájc és Németalföld függetlensége, 
	birodalomhoz tartozók szabad vallásgyakorlása, 
	rendek joga a szövetkezéshez külföldi államokkal, ha az nem sérti a császár és a birodalom érdekeit.



