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I. Úvod 

Japonsko, které se nacházelo po zhruba 250 let v naprosté izolaci od okolního 

světa, muselo v padesátých letech 19. století čelit požadavkům cizích mocností na 

navázání smluvních vztahů. Tyto vztahy byly stvrzeny smlouvami, díky nimž občané 

cizích států na území Japonska získali výsadní postavení. Japonsku bylo mimo jiné 

odebráno právo prosadit své zákony na občany cizích zemí pobývajících na území 

Japonska a bylo mu znemožněno kontrolovat výši celních tarifů. Jednostrannost 

smluv spolu s dalšími ustanoveními pak jen podtrhovala nerovnoprávný charakter 

smluv. 

Uzavření smluv ovlivnilo vývoj domácí i zahraniční politiky a stalo se jednou 

z příčin pádu šógunátní vlády. 

Nová vláda si jako hlavní cíl stanovila vybudovat moderní stát a dosáhnout 

pozice srovnatelné se západními mocnostmi. K tomu, aby výše uvedeného cíle mohla 

dosáhnout, musela zmodernizovat veškerá průmyslová a ekonomická odvětví a 

zahájit reformy klíčových oblastí. Proto se již vláda nemohla ztotožnit s ideologií 

předešlé doby a požadovat vyhnání cizinců ze země, nýbrž s nimi zahájit aktivní 

spolupráci. 

Jedním ze záporných bodů smluv, které vláda zdědila po šógunátní vládě, 

byla její neomezená doba platnosti. Tento problém mohl být vyřešen jejich 

jednostranným vypovězením. To však bylo v naprostém rozporu s novým politickým 

kurzem vlády a nebylo jiné cesty, než smlouvy převzít a pokusit se vyjednat jejich 

reviZI. 

Vláda si brzy uvědomila, že žádat revizi smluv jako takových je značně 

nereálné, a proto bylo nutné určit, jaká ustanovení jsou pro Japonsko nejbolestnější a 

ty se pokusit revidovat. Dále bylo nezbytné zjistit, jaké podmínky mocnosti považují 

v revizi smluv za základní a bez jejichž splnění bude žádost revize bezpředmětná. 

Vláda musela vymyslet taktiku, kterou by mocnosti přiměla, aby se vzdaly některých 

svých výsad. To vyžadovalo přijít s protinabídkou, které mocnosti nebudou moci 

odolat, a Japonsku vyjdou v revizi vstříc. 
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Po té, co si vláda pomocí pokusů a omylů tyto základní fakta ujasnila, 

zahájila s mocnostmi jednání a po mnoha změnách byl odsouhlasen kompromisní 

návrh. Ten se však neshodoval s představou veřejnosti a opozice a vláda byla nucena 

hledat řešení, jak obě skupiny přimět k spolupráci. Tento problém nakonec byl 

vyřešen přirozeným vývojem, jelikož na Dálném východě došlo ke změně 

mezinárodní situace a přípravy na Čínsko-japonskou válku odlákaly pozornost 

veřejnosti a opozice. To vládě umožnilo uzavřít nové smlouvy, které se staly 

významným mezníkem ve snaze Japonska dosáhnout vytyčeného cíle. 

Cílem této práce je podat podrobný popis procesu revize nerovnoprávných 

smluv a doložit, že revize smluv nebyla pouhým náhodným bojem některého z 

ministrů zahraničí a hrstky vládních úředníků, nýbrž to byl koordinovaný celistvý 

proces, v němž byl plně zainteresován celý národ. Přestože se názory jednotlivých 

skupin na to, jak postupovat v revizi smluv, lišily, cíl zbavit se pokořujících smluv 

byl jednotný. Veřejnost, opozice a vláda do zrovnoprávnění smluvních vztahů vložila 

veškeré možné úsilí a jeho úspěšný výsledek měl pozitivní vliv na další vývoj 

Japonska jako světové mocnosti. 

Samotná práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol. První kapitola se 

zabývá procesem uzavírání smluv. Obecně lze smlouvy rozdělit dle jejich obsahu. 

První skupinu tvořily smlouvy o míru a přátelství, kterými bylo Japonsko otevřeno. 

Druhou početnější skupinou byly smlouvy obchodní, jejichž obsah ještě více 

definoval nerovnoprávné vztahy. Obsah smluv je zde rozebrán a důraz kladen na 

ustanovení, která nejvíce ovlivnila vztahy mezi smluvními stranami a stala se 

předmětem pozdější revize. Uzavření smluv bylo pevně spjato s nedobrovolným 

ukončením izolační politiky Japonska, proto první kapitola okrajově pojednává i o 

důvodech, které vedly mocnosti k násilnému otevření této země a vnucení 

nerovnoprávných smluvních vztahů. Otevření Japonska a proces uzavírání smluv měl 

silný vliv na vnitropolitickou situaci a část se dotýká i o tohoto tématu. Jiná část je 

věnována důsledkům smluv a jejich problémům v praxi, přičemž se zaměřuje na 

ustanovení, která jsou charakterizována jako nerovnoprávná. 

Druhá kapitola rozebírá proces revize smluv. Popisuje strategické plány 

jednotlivých ministrů, jejichž návrhy byly postupem času vždy o krok blíže 

k definování rovnoprávných vztahů. Jelikož to byla také veřejnost a opozice, které 
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sehrály důležitou roli v procesu revtze smluv, zabývá se jejich reakcí na vládní 

návrhy a požadavky, jejichž nesplnění vyvolalo celonárodní protesty. Diskuse o 

revizi smluv probíhala i na půdě parlamentu a část druhé kapitoly popisuje, v jakém 

duchu tato diskuse probíhala. Proces revize smluv byl značně ovlivněn problémem 

v Koreji a tato kapitola se okrajově dotýká i jeho. 

V textu práce je u japonských termínů použita česká transkripce. Přepis 

japonských vlastních jmen odpovídá japonskému tvaru a jako první v pořadí je 

uváděno příjmení. Nejaponská vlastní jména jsou uvedena v pořadí křestní jméno, 

příjmení. 
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II. Smlouvy uzavřené v období bakumacul 

V první polovině 17. století Japonsko přerušilo téměř veškeré styky 

s ostatními zeměmi a uzavřelo se okolnímu světu. Podrželo si jen velmi omezené 

obchodní vztahy s Holandskem, Čínou a královstvím Rjúkjú. V této izolaci setrvalo 

až do první poloviny 19. století. Již na konci 18. století lze vypozorovat zvýšený 

zájem evropských zemí o Japonsko, avšak jakékoliv pokusy o navázání vztahů 

ztroskotaly. 

První zemí, které se podařilo prolomit izolaci Japonska, byly USA a evropské 

země je rychle následovaly. Navázané vztahy byly potvrzeny uzavřením smluv, které 

tyto vztahy definovaly po dobu téměř 40 let. 

Tyto smlouvy uzavřené na konci období Tokugawa lze rozdělit dle jejich 

obsahu na smlouvy o míru a přátelství (Wašin džójaku)2
, které byly uzavřeny mezi 

léty 1854 až 1856, a smlouvy o přátelství a obchodu (Šúkó cúšó džójaku)3
, které byly 

uzavírány od roku 1858. První skupina předmětných smluv se omezuje na vymezení 

práv občanů těchto států na území Japonska a ustanovení týkající se obchodu vůbec 

neobsahuje, či velmi přísně limituje. Oproti tomu druhá skupina smluv již obchodní 

vztahy mezi smluvními stranami plně definuje a dále specifikuje a doplňuje 

ustanovení obsažená v první skupině smluv. 

1. Proces uzavírání smluv o míru a přátelství mezi Japonskem a 

západními mocnostmi 

Tyto smlouvy byly uzavřeny mezi Japonskem a čtyřmi západními mocnostmi 

USA, Británií, Ruskem a Holandskem. Jejich uzavření ukončuje dlouhou dobu 

izolace Japonska a povoluje vstup občanům těchto zemí do oblastí Japonska 

k tomuto vymezených. 

1 ft'j;:oK; konec období Tokugawa 
2 :tum~~{') 
3 f~Ptimil11~WcJ 
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1. 1. Otevření Japonska a Japonsko-americká smlouva 

V polovině 19. století USA začaly pociťovat nutnost navázat styky 

s Japonskem. Vítězství USA nad Mexikem v roce 1848, osamostatnění Kalifornie a 

její následné přidružení k Unii spolu se zlatou horečkou zapříčinilo pohyb obyvatel 

na západní pobřeží. Toto bylo značně zjednodušeno vybudováním transkontinentální 

železnice mezi východem a západem. Americké obchodní lodě, které směřovaly do 

Východní Asie a převážně Číny, do této doby vyplouvaly z východního pobřeží USA. 

Nyní však mohly USA využít kratší vzdálenosti mezi západním pobřežím a Čínou. 

Ve snaze rozšířit obchod s Čínou zavedly pravidelnou parní lodní dopravu mezi San 

Franciscem a Šanghají. Japonsko se svou pozicí jevilo jako vhodná zásobovací 

stanice, kde by bylo možno nabrat zásoby a to především palivo a vodu nezbytné pro 

chod parních lodí. Vláda USA se domnívala, že povolení k užívání japonských 

přístavů by přispělo k zvýšení finančních zisků, jelikož obchodní lodě by mohly 

snížit zásoby hlavně paliva a vody a místo nich naložit více zboží. Chybějící palivo 

by pak bylo doplněno v Japonsku. 

Kromě toho velká poptávka po velrybím oleji zvýšila počet velrybářských 

lodí brázdících Tichý oceán. I pro tyto lodě by bylo velmi výhodné získat povolení 

pro vplutí do japonských přístavů a nahrání nutných zásob, čímž by se významně 

prodloužila délka jejich pobytu na moři.4 

Nelze pominout fakt, že u japonského pobřeží docházelo ke ztroskotání cizích 

lodí a Japonsko ve snaze vyvarovat se jakýchkoliv kontaktů s cizími loděmi odmítalo 

poskytnout pomoc a s posádkou zacházelo jako se zajatci.5 

Dále, USA byly v té době v hospodářském rozkvětu a pro zboží domácí 

výroby bylo nutné nalézt nové obchodní trhy. Vhodným adeptem se zdálo být právě 

Japonsko, jehož tržní obchodní vztahy s ostatními zeměmi byli téměř nulové, a proto 

by se mohlo stát významným odbytištěm výrobků.6 

Za této situace vláda USA usoudila, že otevření Japonska a to i za použití 

vojenské síly je nezbytné, a v roce 1852 za tímto účelem naplánována expedici, do 

4 Takano K., Bakumacu- meidži iššin, Kabušikigaiša Nacumeša, Tokio 2005, str. 12 
5 Roku 1825 bylo přijato nařízení na odhánění barbarských lodí od japonského pobřeží. 
6 Takano, Bakumacu meidži iššin, str. 12 
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jejíhož čela byl jmenován komodor Matthew Calbraith Perry7
. Jeho hlavním úkolem 

bylo získat povolení k užívání japonských přístavů jako uhelných a zásobovacích 

stanic, zajistit bezpečnost amerických námořníků, kteří se dostanou kjaponským 

břehům, a pokud možno navázat obchodní styky umožňující obchod mezi oběma 
v • 8 

zememi. 

24. listopadu 1852 Perry vybaven státním dopisem 9 od prezidenta USA 

Miliarda Filmoreho 10 vyplul se svou eskadrou z Virginského přístavu Norfolk a 8. 

července následného roku zakotvil v japonském přístavu Uraga ležícím při Edském 

zálivu. Místní úředníci, kteří neměli žádné zkušenosti s jednáním s cizinci, žádali 

Perryho o přesunutí se do Nagasaki, jediného přístavu, kam měly cizí lodě povoleno 

vplout a kde sídlily státní orgány určené k jednání s cizinci. Ovšem Perry toto rázně 

odmítl a pevně trval na tom, že nebude-li předán dopis prezidenta císaři Japonska, 

použije veškerou možnou sílu a předá mu jej osobně. 11 K tomuto dopisu ještě 

připojil svůj, v němž naznačuje, že jelikož USA disponuje velkou námořní válečnou 

flotilou, odmítnutí požadavku USA by pro Japonsko mohlo mít neblahé následky. 12 

Příjezd Perryho a následný požadavek vyvolal mezi šógunátním úřednictvem 

paniku. Šógunát byl sice předem o příjezdu americké výpravy informován 

z každoroční zprávy psané holandským obchodním komisařem Curtiusem 13
, avšak 

nepodnikl žádné kroky. Bakufu14 tuto vzniklou situaci řešiJo několik dní a teprve po 

té, co Perry demonstrativně vplul hlouběji do Edského zálivu, se rozhodlo dopis 

přijmout a pověřilo tím správce Uragy. Perry nežádal odpověď okamžitě, ale 

ponechal japonské vládě sedmiměsíční lhůtu s tím, že se pro odpověď vrátí na jaře 

příštího roku. 

7 Matthew Calbraith Perry ( 1794-1858); americký námořní důstojník; roku 1841 jmenován 
komodorem námořnictva Spojených států; od roku 1852 velitelem Východoindické flotily; ještě týž 
rok jmenován velitelem výpravy do Japonska 
8 Ueki S., Perí raikó, kaikoku he no míči, Kabušikigaiša Bungeiša, Tokio 2003, I. díl, str. 20 
9 Tento dopis napsán v mírumilovném duchu vysvětloval tehdejší hospodářskou situaci USA a jeho 
prostřednictvím bylo žádáno o povolení užívat japonské přístavy, humánní zacházení se 
ztroskotanými námořníky a přerušení zákazu provozovat zahraniční obchod alespoň na zkušební dobu. 
10 Miliard Filmore (1800-1874); 13. prezident USA, na tomto postu v letech 1850-1853 
11 Ueki, Perí raikó, kaikoku he no miči, 1. díl, str. 174-176 
Dopis byl sice adresován císaři jako vládci Japonska, ale byl za něj považován šógun. Proto dopis 
skončil v rukou šóguna. 
12 Beasley W.G., Select Documents on Japanese Foreign Policy 1853-1868, Oxford Un. Press, 
Londýn 1990, str. I O 1-1 03 
13 Janus Henricus Donker Curtius ( 1813-1869); od roku 1852 obchodním komisařem zastupujícím 
Holandsko v Japonsku; zplnomocněn vládou k vyjednávání a podpisu smluv mezi oběma zeměmi 
14 Jffff; šógunátní vláda 
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Šógunát si byl vědom nemožnosti odolat nátlaku této západní mocnosti. Jak 

se na vlastní oči přesvědčila, technická vybavenost amerických válečných lodí byla 

naprosto nesrovnatelná se zastaralými japonskými zbraněmi a obranný systém nebyl 

ve stavu zemi jakkoliv ochránit. Japonsko bylo téměř po 300 let v izolaci a jedinou 

vojenskou zkušenost, kterou mělo, bylo při potlačení rolnických povstání v 18. 

století. 15 Toto poukazovalo na fakt, že z hlediska bezpečnosti země bude moudřejší 

podvolit se požadavkům USA. Na druhé straně však jedním z úkolů vlády bakufu 

bylo pokračovat v politice izolace, která byla chápána jako posvátné dílo předků, a to 

bylo v rozporu s požadavky USA. 16 Další skutečností bylo, že Japonsko, které 

neudržovalo téměř žádné diplomatické styky s ostatními zeměmi, postrádalo aparát, 

jehož zkušenosti by mu pomohly vypořádat se s tímto nově vzniklým problémem. 

Řešení tohoto problému tedy připadlo na bedra šógunátu. 

Vládě bakufu, jejíž celková autorita byla značně oslabena, chyběla osobnost, 

která by byla ochotna učinit takovéto důležité rozhodnutí a prosadit jej v celé zemi. 17 

Za těchto okolností Abe Masahiro 18 stojící od roku 1845 v čele Rady starších 

(Ródžú) 19 přistoupil k bezprecedentnímu kroku a vyžádal si od knížat daimjó a části 

vysokých státních úředníků na tuto situaci názor. V srpnu 1853 mezi nimi nechal 

kolovat přeložené kopie dopisu prezidenta USA a požádal je, aby se k danému 

problému písemně vyjádřili. Domníval se, že tento krok pomůže vládě nalézt takové 

politické řešení, které uspokojí americkou stranu, a zároveň tím pomůže předejít 

kritice vlády za následná rozhodnutí v této záležitosti. Během následujících tří 

měsíců sice písemná vyjádření získal, avšak kvůli různosti odpovědí řešení nenalezl. 

Obecně lze dotázané rozdělit na tři skupiny, z nichž první se domnívala, že 

pro budoucnost země bude lepší na požadavky USA přistoupit. Druhá se 

nekompromisně stavěla proti i za cenu rozpoutání války. Třetí požadovala, aby byla 

přijata taková opatření, která předejdou válce, ale otevření země neschvalovala.20 Oč 

hůře, postoje osobností, jejichž názory nemohly být přehlédnuty, se značně lišily. 

15 Beasley W.G., Japan Encouters Barbarian, Yale Un. Press, New Haven 1988, str. 38-39 
16 Takano, Bakumacu meidži isšin, str. 14 
17 Beasley, Select Documents on Japanese Foreign Policy, str. 97 
18 Abe Masahiro '!2 ff! I iE rJl, ( 1819-1857); kníže z Fukujamy; od roku 1843 jedním z členů Rady 
starších; uzavřel s mocnostmi smlouvy o míru a přátelství 
19 ~cf; nejvyšší výkonná funkce; tuto funkci vykonávalo 4-5 osob a dohromady tvořily Radu starších 
kolektivní rozhodující orgán šógunátu 
20 Beasley W.G., The MeUi Restauration, Stanford Un. Press, Stanford 1972, str. 90 
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Mezi těmi. kteří s přistoupením na požadavky USA souhlasili, byl budoucí 

nástupce Abe Masahira v jeho funkci Hotta Masajoši 21
, který se domníval, že 

nejenže Japonsko není schopno odolat západní vojenské převaze, ale že jistý druh 

obchodu by vláda mohla využít ke své potřebě a pomoci tak vyřešit finanční krizi, ve 

které se šógunát právě nacházel. Další vlivnou osobností, která se stavěla za přijmutí 

požadavků USA, byl li Naosuke 22 v té době jeden z knížat zodpovědných za 

pobřežní obranu Eda a budoucí tairó23
• Tak jako Hotta si byl vědom, že zastaralý 

obranný systém nedává Japonsku sebemenší šanci odolat námořní síle USA. 

Považoval tedy za rozumné přistoupit na požadavky USA a otevřít přístavy 

k doplnění zásob a poskytnutí žádaných služeb. Taktéž viděl jisté výhody 

v zahraničním obchodě a to převážně v oblasti vojenské, kde získané zkušenosti a 

vědomosti by napomohly vytvořit silnou armádu. To by dalo Japonsku možnost 

vydobýt zpět svou nezávislost a tím získat v zámoří jméno a autoritu. 24 Šimazu 

Nariakira 25 kníže ze Sacumy mající zkušenosti se zahraničním obchodem 

provozovaným prostřednictvím království Rjúkjú zastával názor, že vláda by měla 

zakázat cizincům vstup do země, ale povolit knížatům angažovat se v zahraničním 

obchodě. Nabádal vládu pozdržet se jakýchkoliv rozhodnutí po dobu několika let, 

což dá dostatek času k vytvoření silné obrany, která by odrazila případné útoky ze 

strany cizinců.26 Oproti tomu Tokugawa Nariaki27 hlava tokugawské rodové větve 

Mito a jedna z nejvlivnějších osob mezi knížaty se pevně postavil proti přijmutí 

požadavků USA i za cenu válečného konfliktu. Řešení neviděl v kapitulaci, ale 

v okamžitém znovuvyzbrojení a postavení se USA. Nariaki byl jedním z ortodoxních 

zastánců myšlenky džói (zahnání barbarů) a zpočátku odmítal jakékoliv kontakty 

s cizími mocnostmi. Na druhé straně řešení otázky vyzbrojení země viděl v přijmutí 

těch nejlepších západních vojenských metod a jejich uzpůsobení japonským 

21 Jjffi[BJ:FJf: (1810-1864); kníže ze Sakury; od roku 1837 ve službách bakufu; vroce 1855 byl 
jmenován členem Rady starších a krátce po té nahradil Abeho v jeho funkci 
22 jff]t@~5á5 (1815-1860); kníže z Hikone; pozdější tairó; zodpovědný za uzavření obchodních smluv 
s cizími mocnostmi 
23 };:~; nejvyšší funkce ve vládě bakufu, která byla obsazována pouze v mimořádných případech; 
tradičně obsazovaná členy rodu li 
24 Beasley, Select Documents on Japanese Foreign Policy, document č. 7, str. 117-119 
25 J.%?t:1fm (t8o9-t858) 
26 Beasley, Select Documents on Japanese Foreign Policy, document č. 5, str. 112-114 
27 :®)ll ~Bél (1800-1860) 
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podmínkám. Názor Nariakiho podpořil Macudaira Keiei 28 kníže z Fukui, který 

nabádal vládu k okamžitým přípravám na válku?9 

I přes názorovou rozporuplnost lze nalézt několik bodů, ve kterých se všichni 

shodovali. V prvé řadě to byla nutnost okamžité modernizace obrany a armády a dále 

to byl shodný cíl postavit se cizím mocnostem a vypudit je ze země. Doporučení, jak 

danou situaci řešit, se však různila a k jednotnému řešení nevedla. Lze tedy říci, že 

Abeho krok se minul účinkem. Je nutné zdůraznit, že dvůr v čele s císařem se stavěl 

nesmlouvavě proti otevření země. 

Jediné, co se tímto Abeho tahem potvrdilo, bylo, že přijmutí požadavků USA 

vyvolá silnou nevolí velké části knížat vůči bakufu a naopak jejich nepřijetí s největší 

pravděpodobností povede k válečnému konfliktu, jehož naděje na vítězství je značně 

mizivá. 

Perry se vrátil do Japonska 13. února 1854 již s dvojnásobně větší flotilou a 

zakotvil v Edském zálivu. Rada starších po mnoha jednáních ještě v předešlém roce 

dospěla k závěru, že vyhoví USA v požadavku týkajícího se pomoci ztroskotaným 

lodím, avšak otevření přístavů a navázání obchodních vztahů odmítne. Ovšem 

prioritou však bude vyhnout se válečnému konfliktu. Takto také instruovala své 

zástupce v čele s Hajaši Noboru 30 a pověřila je vyjednáváním s Perrym. Perry 

neprojevil úmysl ze svých požadavků slevit a nakonec byla 31. března 1854 

v Kanagawě podepsána smlouva mezi oběma stranami, obecně nazývaná Japonsko

americká smlouva o míru a přátelství (Ničibei wašin džójaku) 31
. Tato smlouva 

garantovala USA téměř všechny jejich požadavky kromě navázání řádných 

obchodních vztahů, které nebyly smlouvou jednoznačně stanoveny. Hlavními body 

smlouvy bylo: 

28 t~lJZ!t:7k(l828-1890) 
29 Beasley, Select Documents on Japanese Foreign Policy, document č. 6, str. 114-116 
30 Hajaši Noboru #~(1833-1906); spíše, než křestní jméno Noboru, užíval titul Daigaku no kami 7c 
'+.®!;konfuciánský učenec a úředník bakufu 
31 S *fJJm~fť-.l.Takto se výše uvedená smlouva začala nazývat až na počátku 19. století. Některé 
prameny smlouvu nazývají "Nihon amerikagaššúkoku wašin džójaku" (S *!IP:*fUJJDii'-*OOfJJm~ 
i'ť-J) Původně tato smlouva žádný název neměla a v záhlaví smluvní listiny bylo napsáno pouze 
"Smlouva" (Džójaku, ~ fť-.l ) Anglicky psaný originál žádný název nemá a obecně je smlouva 
nazývána dle místa podpisu" Kanagawská smlouva"(Treaty ofKanagawa) 
Smlouva byla podepsána Perrym a zástupci japonské vlády Hajaši Daigaku no kami #7c~.®l, Ido 
Cušimou #?M.~, lzawou Mimasakou {jtr?_~{'f, Udono Minbušójú-~B:J'ffi&!Jift 
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1. Otevření přístavů Šimody a Hakodate32 americkým lodím k nahrání zásob a 

potřebného zboží, jehož cena a výše cla bude určena japonskými úředníky. 

V těchto přístavech bylo povoleno měnit zlaté a stříbrné mince či zboží za 

jiné zboží. 

2. Pomoc a asistence ztroskotaným americkým lodím a posádce. 

3. Doložka nejvyšších výhod zaručující USA, že privilegia garantovaná 

Japonskem jiné zemi budou automaticky platit i pro USA. 

4. Jmenování amerického konzula do Šimody33
. 

17. června roku 1854 pak byla v Šimodě podepsána dodatečná ustanovení, 

která se týkala otevření výše zmíněných přístavů. 34 

Tato smlouva byla v USA přijata s rozpaky, jelikož se obecně předpokládalo, 

že obsah smlouvy bude podobný Americko-čínské smlouvě z roku 1844 35
, jejíž 

charakter byl již obchodní. Perrymu bylo vytýkáno, že právě ustanovení týkající se 

obchodu podobná těm, která obsahovala výše uvedená smlouva, zde chybějí, a tudíž 

smlouva nepřinese americkým obchodníkům žádný zisk. 36 

Dalším kritizovaným bodem byla absence exteritoriálních práv37
, i přestože 

Americko-čínská Nankingská smlouva je již obsahovala. Pouze článek IV zaručoval 

32 Přístav Šimoda ležel v dnešní prefektuře Šizuoka a Hakodate na Hokkaidu 
33 Ueki, Perí raikó, kaikoku he no miči I. díl, str. 249-251 
Článek týkající se jmenování amerického konzula do Šimody se v japonské a americké verzi obsahově 
lišil. Americká verze říká, že konzul může být jmenován, pokud si to jedna ze smluvních stan bude 
přát. Oproti tomu japonská verze udává, že konzul může být jmenován, pokud si to budou obě 
smluvní strany přát. Toto později způsobilo rozepře mezi oběma stranami, jelikož vláda USA na 
základě anglické verze jmenovala do Japonska svého vyslance, aniž by tento krok řádně 

prodiskutovala s japonskou vládou. 
34 Těmito ustanoveními byl dohodnut způsob užívání přístavů, vymezena zóna pohybu a pobytu 
občanů USA v přístavech a zakázány některé aktivity, jako byl například lov. Tato dodatečná 
ustanovení byla podepsána Perrym a zástupci japonské vlády Hajaši Daigakuem, Ido Cušimou, 
Izawou Mimasakou, Udono Minbušójú, Takeuči Seitaróem tTrkl~::k~~, Macuzaki Micutaróem t'$!lffif 
=::;t~~ 
35 Čínsko-japonská Wanghijská smlouva uzavřená 3. července 1844. Jejími hlavními body bylo 
zaručení exteritoriálních práv občanů USA na území Číny, otevření pěti přístavů, kde mohl být 
provozován obchod s pevně stanoveným clem na 5% a možnosti nákupu nemovitostí. 
36 Beasley W. G., Great Britain and The Opening of Japan, Japan Library, Tokio 1995, str. 111 
37 Exteritoriální právo je právo, které zaručuje osobám cizí státní příslušnosti imunitu vůči zákonům 
státu, v němž momentálně pobývají. V Japonsku to v praxi znamenalo, že tato osoba pobývající na 
území Japonska byla za zločiny spáchané v tomto státě souzená soudem své země dle zákonů své 
země. To se nazývá konzulární jurisdikce. 
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občanům USA právo na svobodu a určoval, že jsou povinni se řídit tzv. spravedlivým 

zákonem38
. 

Pozoruhodné se může zdát, že Perry nežádal otevření Nagasaki, kde i v době 

uzavření Japonska byl provozován zahraniční obchod. Perry však plánoval místo 

Nagasaki využít Rjúkjú, které mělo strategičtější polohu a kde byl obchod 

provozován bez větších omezení. Zde zamýšlel vybudovat velkou námořní základnu. 

Na japonské půdě obsah smlouvy sklidil ostrou kritiku a ta se snesla na 

Abeho hlavu. Ten pod tíhou zodpovědnosti za uzavření smluv takového charakteru 

následně odstoupil. 

1. 2. Japonsko-anglická dohoda 

První zemí, která následovala USA, byla Británie. Británie projevila silný 

zájem o navázání vztahů s Japonskem na počátku roku 1854, kdy naplánovala do 

Japonska vyslat výpravu. A však koncem března vstoupila do války s Ruskem. 39 

Proto plán vyslat do Japonska výpravu odsunula a soustředila se na řešení tohoto 

problému. Brzy však svůj postoj změnila. Britské lodi se během války pohybovaly 

v blízkosti Japonska a v případě vojenské operace namířené proti ruským námořním 

základnám na Kamčatce a Ochotských užívání přístavů za účelem doplnění paliva a 

zásob mělo pro Británii velikou cenu. 

Jelikož souhlas s tímto mohla získat pouze jednáním s japonskou vládou, 

rozhodla se původně odložené vyslání výpravy uspíšit a do jejího čela jmenovala 

Admirála Sira Jamese Stirlinga40 
• 

7. září 1854 vplul Stirling se svými plavidly do přístavu v Nagasaki a jeho 

správci předal dopis od královny Viktorie41 spolu s oznámením o vypovězení války 

Rusku. Dopis japonskou vládu informoval o nynější situaci v Evropě a aktuálním 

38 V anglické verzi byl použit termín ,just law", v japonské "šódžiki no hatto" (JEil[O)rĚ./l'). 
39 Krymská válka (1853-1856); původně mezi Osmanskou říší a Ruskem, o rok později do války na 
pomoc Osmanské říší vstoupily Británie a Francie, které se bály přílišné expanze Ruska. Válka 
skončila porážkou Rusů a Pařížskou smlouvou byl uzavřen mír. 
40 James Stirling (1791-1865); původně britský námořní důstojník; v letech 1828-1838 guvernérem 
Západní Austrálie, v letech 1852-1856 velitelem královského námořnictva v Číně a Východní Indii 
41 královna Viktorie (1819- 1901); královnou Velké Británie korunována roku 1837 
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stavu diplomatických vztahů mezi Británií a Ruskem. Dále se dotazoval, jaký postoj 

zaujme Japonsko k válce s Ruskem, povolí-li užívání svých přístavů nepřátelským 

válečným lodím a naopak bude-li možné získat od japonské vlády povolení užívat 

japonské přístavy pro své a spojenecké válečné lodi. 42 Japonský historik Mitani 

Hiroši k tomuto dodává, že v tehdejším západním světě bylo v době vojenského 

konfliktu dle mezinárodního práva běžné dotazovat se nezúčastněných okolních zemí 

na postoj k této věci. Přičemž očekávanou odpovědí bylo potvrzení neutrality. 43 

Z níže uvedených příčin však došlo k mylnému výkladu dopisu a jeho obsah byl 

pochopen jako přímý požadavek. To vedlo k podpisu dohody, jejíž uzavření neměla 

Británie v tomto momentě v plánu. 

Příčinou chybného porozumění výše zmíněného dopisu byl jeho nepřesný 

překlad a chyby v tlumočení při jednání mezi Stirlingem a Nagasackým správcem. 

K tomu ještě přispěla neznalost diplomatických postupů západních zemí v období 

válečných konfliktů ze strany Japonců. Kromě toho Stirling se v Nagasaki objevil 

s válečnou flotilou. Japonská vláda, která měla ještě v čerstvé paměti Perryho rázný 

způsob při prosazování požadavků své vlády a byla celkem podrobně informována o 

počínání si Británie v Číně při Opiové válce44
, rychle přistoupila k jednáním, k nimž 

jmenovala nagasackého správce Mizuno Tadanoriho 45 Ač byla japonská vláda 

prostřednictvím dopisu ujištěna, že Británie nemá sebemenší úmysl na Japonsko 

zaútočit a toto bylo potvrzeno i samotným Stirlingem, bakufu nařídila Mizunovi, aby 

v zájmu udržení míru Británii její požadavky garantoval. 

Přestože Stirlingovým úkolem bylo pátrat v čínských a japonských vodách po 

ruské válečné flotile a dále získat vyjádření japonské vlády ve výše zmíněné 

záležitosti, využil chaotické situace ohledně jeho příjezdu a s Japonskem uzavřel 

dohodu. Anglicko-japonská dohoda (Ničiei kjótei/6 byla uzavřena 18. října 1854 a 

v mnoha bodech byla podobná Perryho smlouvě. Hlavními rozdíly bylo: 

42 Mitani H., Perí raikó, Nihonši gakkai, Tokio 2003, str. 208 
43 Ibid., str. 209 
44 Válka mezi Británií a Čínou v letech 1839-1842. Příčinou byla snaha čínské strany zakázat pašování 
opia do země. Válka skončila porážkou Číny a nerovnoprávnou Nankínskou smlouvou, která Británií 
garantovala mimo jiné otevření několika přístavů s volným obchodem a exteritoriální práva. 
45 Mizuno Tadanori 7l<ll!f~,~(1810-1868); mezi léty 1853-1858 správcem Nagasaki (Nagasaki bugjó, 

*~*11') 
46 S ~míE; takto je smlouva obecně nazývána, avšak v záhlaví smlouvy je napsáno Nípponkoku 
igirisu kjóuteí (S .;;$:00::k/F:91J!iU'[~íE). Smlouva byla podepsána Stirlingem a zástupci japonské 
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1. Otevření přístavů Hakodate a N agasaki 

2. Britské lodě v japonských přístavech JSOU povinny dodržovat zákony 

Japonska. Osoby porušující tyto zákony budou potrestány kapitánem lodi. 

Porušení zákonů vyššími úředníky či kapitánem povede k uzavření přístavů. 

3. Doložka nejvyšších výhod se vztahovala pouze na území otevřených přístavů. 

Smlouva neobsahovala žádná ustanovení týkající se obchodu ani ustanovení 

týkající se jmenování konzula do Japonska. A však díky doložce nejvyšších výhod 

mohla Británie automaticky těchto ustanovení také využít.47 Jelikož během jednání a 

sepisu smlouvy nebyli přítomni kvalifikovaní tlumočníci, kvůli nepřesnému překladu 

se anglická a japonská verze lišily. Z tohoto důvodu musela být smlouva v roce 1855 

revidována a nedostatky odstraněny. 

Obsah smlouvy vyvolal u britské vlády roztrpčení a ta váhala, zda smlouvu 

vůbec ratifikovat. Původně totiž zamýšlela s Japonskem uzavřít smlouvu po vzoru 

Britsko-čínské Nankinské smlouvy48 z roku 1842. Nakonec však převládl názor, že 

pro Británii bude výhodnější tuto smlouvu uznat a pokusit se při výměně ratifikací 

jednat o vylepšení jejích podmínek. Japonská vláda však na toto nepřistoupila. 

Stirling, který byl za obsah této smlouvy zodpovědný, a pro něhož bylo uzavření 

smlouvy mimo rámec jeho povinností, byl ze svého postu odvolán.49 

1. 3. Japonsko-ruská smlouva 

Rusko se o navázání vztahů s Japonskem pokoušelo již od první poloviny 18. 

století, avšak až na výměnu či navrácení ztroskotané námořní posádky byly tyto 

pokusy neúspěšné. 

vlády Mizuno Tadanorim 7k !l!ř ,%',fl!\ a Nagai Naomunem 7Jdt j';'.j it v té době vyšším úředníkem 
bakufu zodpovědným za námořní obranu země; roku 1858 správcem financí 
47 Tento bod smlouvy se v obou verzích lišil. Japonská verze udávala, že Británii budou přimána 
stejná práva a výhody jako ostatním zemím v přístavech nyní otevřených a otevřených v budoucnu. 
Oproti tomu v anglické verzi bylo stanoveno, že tyto výhody budou Británii přimány pouze 
v přístavech, která budou otevřeny od nynějšího okamžiku. O rok později byl tento bod revidován a 
potvrzena verze japonská. 
48 Nankingská smlouva byla svým charakterem obchodní a Británii přimávala mimo jiné otevření pěti 
přístavů k volnému obchodu s 5% clem a exteritoriální práva a konsulární jurisdikci pro kriminální 
případy. 
49 Mitani, Perí no raikó, str. 217 
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V roce 1852 ruská vláda hbitě reagovala na zprávu, že se USA rozhodly 

vyslat do Japonska výpravu a okamžitě připravila plány na vyslaní vlastní expedice. 

Do jejího čela jmenovala Admirála Jevfimije Putjatina50 
• Jeho hlavním úkolem bylo 

,, ' 
( 

dojednat otevření přístavů, výměnu ztroskotané posádky a navázání obchodních 

vztahů s Japonskem. Na rozdíl od Perryho však byl Putjatin instruován tehdejším 

ruským kancléřem Karlem Nesselrodem51 v žádném případě nepoužít vojenské síly 

při vymáhání svých požadavků. 52 Putjatin se vydal do Japonska již o měsíc dříve než 

Perry, avšak kvůli poškození své lodi doplul do Japonska až 22. srpna 1853 a 

zakotvil v Nagasaki. Ještě během odpočinku na japonském souostroví Ogasawara, 

kde se k němu připojila další loď, dostal zprávu, ve které jej ruská vláda pověřuje 

k jednání také o vymezení hranic mezi oběma zeměmi. 

Putjatin po příjezdu předal nagasackému správci oficiální dopis ruské vlády. 

Jelikož však bakufu byla plně zaměstnána řešením problému s Perrym, na odpověď 

Putjatinovi neměla čas. Putjatin tedy Japonsko opustil s tím, že na počátku příštího 

roku se do Nagasaki znovu vrátí a nebude-li k dispozici osoba zplnomocněná 

k projednání požadavků Ruska, bude nucen požádat o toto přímo v Edu. 53 

Putjatin se se svou eskadrou vrátil do Nagasaki na počátku ledna roku 1854 a 

započal vyjednávání. A však po té, co Anglie s Francií vstoupila do války s Ruskem, 

jednání přerušil a Japonsko opustil. V září stejného roku se však objevil v Hakodate a 

po té přeplul do Ósaky. Bakufu, která byla tímto krokem vystrašena, ho požádala o 

přesunutí se do Šimody. Putjatin požadavku vyhověl a v řijnu dorazil do Šimody, kde 

znovu započal jednání. Bakufu k tomuto jmenovala Kawadži Tošiakiru54 a Cucui 

Masanoriho 55
. Jednání nakonec vyústila v uzavření smlouvy nazývané Japonsko

ruská smlouva o míru a přátelství (Ničiro wašin džójaku)56
, která byla podepsána 

50 Jevfimij Vasiljevič Putjatin (1803-1883); admirál ruské námořní flotily; roku 1857 byl jmenován 
zástupcem v Číně a v roce 1861 ruským ministrem školství. 
51 Kari Robert Nesselrone (1780-1862); ruský diplomat; od roku 1816 na postu ministra zahraničí; 
v letech 1845-1852 ruským kancléřem 
52 Ueki, Perí raikó, Nihon kaikoku he no miči, 2. díl, str. 23 
53 Jbid.; str. 24 
54Kawadži TošiakiraJIIll'lr!!Jl~ (1801-1868); správce financí (kandžó bugjó, ~Ji:*:fi) 
55 Cucui Masanori ~ # l5c '}fff_ ( 1778-1859); na pozici vyššího úředníka bakufu zodpovědného za 
námořní obranu (kaibó gakari,#IJI?JJ!j) 
56 S &fom~k0; někdy byl užíván název Nipponkoku rošiakoku cúkó džójaku (S ;<$:00;@-gt:fi!EOO:iffi 
~r~k0), v překladu do češtiny Japonsko- ruská smlouva a obchodu a přátelství. Podepsána byla 
Putjatinem a za japonskou stranu Kawadžiem a Cucuiem. 
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zástupci obou stran 7. února 1854. V porovnání s Perryho smlouvou a dohodou 

uzavřenou Stirlingem se lišila hlavně v následujících bodech: 

1. Otevření tří přístavů- Šimody, Hakodate a Nagasaki, přičemž v prvních dvou 

byla povolena výměna, nákup a prodej zboží. 

2. Stanovení státních hranic na Kurilských ostrovech. Ostrov Etofu a ostrovy 

jižně položené byly uznány jako Japonské území. Ostrov Uruppu a ostrovy 

od něj směrem na sever byly přiřknuty Rusku. 

3. Deklarace vzájemných exteritoriálních práv57 

4. Jmenování konzula do Šimody či Hakodate v případě nutnosti 

1. 4. Japonsko-holandská smlouva 

Holandsko, které s Japonskem udržovalo obchodní vztahy i po uzavření země 

a vyhnání cizinců v první polovině 17. století, projevilo po otevření Japonska zájem 

dosavadní obchodní vztahy revidovat. 

Holandská vláda prostřednictvím obchodního komisaře Curtiuse žádala 

japonskou vládu o uzavření obchodní smlouvy. Ten již krátce po prvním přijezdu 

Perryho vyhověl japonské vládě v žádosti o pomoc při modernizaci námořní armády 

po vzoru západních zemí a o rok později holandská vláda vyslala do Nagasaki parní 

loď, která sloužila k praktické k výuce a nácviku západní námořní techniky. Toto a 

dále holandská pomoc japonské vládě při jednáních s cizími mocnostmi vedla k tomu, 

že v září roku 1855 japonská vláda souhlasila se zahájením jednání ohledně uzavření 

nových smluvních vztahů. 58 Holandská vláda byla zastoupena Curtiusem a japonská 

vláda k tomuto zmocnila nagasackého správce Arao Narimasu59
. 

31. ledna 1856 byla mezi oběma zeměmi uzavřena Japonsko-holandská 

smlouva o míru a přátelství (Ničiran wašin džójaku)60 Tato smlouva odstraňovala 

mnohá omezení, kterými se museli holandští obchodníci po staletí řídit, jako 

57 Dle článku IX ruský občan na území Japonska bude souzen dle zákonů své země a japonský občan 
na území Ruska bude souzen taktéž dle zákonů své země. 
58 Mitani, Perí raikó, str. 242 
59 Arao Narimasa J'i'Lfi€,pj(;:fL (t1861); mezi léty 1854 a 1859 na pozici správce Nagasaki 
60 V záhlaví japonské verze smlouvy je název Nipponkoku warankoku wašin džójaku ( 13 _;$:00tllJH~ 
tllt:lU~:~). Smlouva byla podepsána Curtiusem, nagasackým správcem Arai Norimasou, Kawamurou 
Cušimou )I I HM.~ správcem města Sakai, sakai bugjó (!'t~~T) a Nagai Naomunem (:lkff::[;!il;G;) 
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například zákaz vstupu Holanďanů do Nagasaki a vymezení jejich pobytu a pohybu 

pouze na ostrově Dedžima, či přísné limity v počtu obchodních lodí připlouvajících 

do Nagasaki. Právě tento přístav, Hakodate a Šimoda byly otevřeny i za účelem stále 

ještě velmi limitovaného obchodu. Dále zaručovala exteritoriální práva61 a doložku 

nejvyšších výhod. 

Již tyto první smlouvy uzavřené mezi Japonskem a západními zeměmi lze 

charakterizovat jako nerovnoprávné. Kromě článku IX Japonsko-ruské smlouvy 

ustanovující vzájemná exteritoriální práva, byly všechny smlouvy jednostranně 

zaměřeny. Kromě toho všechny obsahovaly doložku nejvyšších výhod, díky níž 

mohly všechny smluvní země využívat ustanovení obsažených ve smlouvách 

ostatních zemí. Tak lze tvrdit, že práva zemí byla tímto sjednocena. Dále smlouvy 

byly uzavřeny na dobu neurčitou, což smluvním zemím zaručovalo, že privilegia 

stanovená ve smlouvě budou moci užívat, jak dlouho budou chtít. 

Tyto smlouvy platily spolu s budoucími smlouvami až do konce 19. století, 

kdy byly zrušeny a uzavřeny nové. 

2. Uzavření obchodních smluv 

2. 1. Japonsko-holandská a Japonsko- ruská dodatečná smlouva 

Jak bylo popsáno v předešlé kapitole, čtyřem cizím světovým velmocím se 

podařilo navázat s Japonskem smluvní vztahy. Tento úspěch je však na dlouhou 

dobu neuspokojil a mocnosti lačné po finančním zisku se nevzdaly svého cíle 

prosadit uzavření řádných obchodních smluv, které by jim přiznaly více koncesí. 

Již v červenci roku 1856 jmenoval americký prezident Franklin Pierce62 dle 

anglické verze článku XI Japonsko-americké smlouvy o míru a přátelství do Šimody 

generálního konzula Townsenda Harrise 63
. Jeho hlavním úkolem bylo zajistit 

61 Exteritoriální práva byla garantována článkem II a III, který udával, že holandský občan, který 
poruší japonský zákon, bude souzen zastupitelstvím Holandska dle holandských zákonů. Japonský 
občan, který se proviní proti občanu Holandska, bude souzen japonským soudem dle zákonů Japonska. 
62 Franklin Pierce ( 1864-1869); 14. prezident USA; jeho funkční období bylo mezi léty 1853-1858 
63 Townsend Harris ( 1804-1878); na postu generálního konzula do roku 1861 
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obchodní vztahy s Japonskem a uzavřít novou smlouvu již na obchodní bázi. Jeho 

jmenování se neobešlo bez problémů, jelikož japonská vláda se držela své verze 

smlouvy a jeho jmenování odmítala. Vláda USA na přítomnosti konzula v Japonsku 

trvala a hájila se, že verze smlouvy psaná v angličtině je totožná s verzí psanou 

v holandštině, což potvrzuje, že USA mají na jmenování konzula nárok. 

Dále to byli Holanďané, kteří naléhali na japonskou vládu, aby s mm1 

uzavřela obchodní smlouvu. Zdůrazňovali, že pro Japonsko bude výhodnější uzavřít 

smlouvu s mírumilovným Holandskem, než s USA, Ruskem či Anglií. Anglie a 

Francie však byly také připraveny vyslat do Japonska své zástupce a zajistit si 

s Japonskem obchodní vztahy. 

Mezitím došlo ke změně na nejvyšší pozici v bakufu. Abe v listopadu roku 

1855 opustil svůj post 64 a nahradil jej Hotta Masajoši, který byl krátce předtím 

jmenován členem Rady starších. Hotta si byl vědom, že je jen otázkou času, kdy cizí 

země začnou žádat více koncesí a pokud chce Japonsko i nadále setrvat v míru, bude 

jim muset ustoupit. Hottova pozice nebyla jednoduchá, avšak narozdíl od Abeho 

zdědil tým úředníků, kteří již disponovali jistými zkušenostmi v zahraniční politice. 

To, čeho se Hotta obával, se brzy stalo skutečností. V polovině roku 1856 

nagasacký správce Kawamura získal od Curtiuse zprávu, že guvernér Honkongu 

John Bowring65 obdržel příkaz uzavřít s Japonskem obchodní smlouvu a jeho příjezd 

by měl být očekáván během dvou měsíců. Tato informace byla předána bakufu.66 

V březnu roku 1857 Curtius informoval Kawamuru o napadení čínského Kantonu 

Británii67
, který tuto informaci předal Radě starších. 

Rada Starších na toto reagovala tím, že ještě téhož měsíce obeslala zprávou 

správce Šimody, Hakodate a Nagasaki a další vysoké úředníky bakufu. Ve zprávě je 

informovala o dané situaci a vyslovila obavy, že stejný osud by mohl potkat i 

Japonsko, pokud zaujme zamítavý postoj vůči požadavkům cizinců. Požádala je, aby 

se k dané situaci vyjádřili.68 

64 V Radě starších nadále zůstal, jeho vliv však značně zeslábl. 
65 John Bowring {1792-1872); od roku 1849 britským konzulem v Kantonu a superintendantem pro 
obchod v Číně, mezi léty1854- 1859 guvernérem Hongkongu 
66 Mitani, Perí raikó, str. 245 
67 Tímto útokem začala válka Arrow neboli Druhá opiová válka {1856-1858) mezi Čínou a Británií 
končící uzavřením Tiencinské smlouvy, která garantovala větší práva USA, Británii, Francii a Rusku 
na území Číny 
68 Beasley, Select Documents on Japanese policy, dokument č. 10, str. 130 
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Hotta sám poté zaslal zprávu úředníkům povereným pro studium 

zahraničního obchodu (gaikoku bóeki toriširabe gakari)69
, kteří do těchto funkcí byli 

jmenováni v listopadu předešlého roku. Hotta v ní píše, že bakufu je rozhodnuta 

obchod s cizími zeměmi povolit. K tomu je žádá o radu, zda obchodní smlouvu 

uzavřít s USA, Holandskem, či počkat na příjezd britského vyslance. Dále v jaké 

míře si ponechat vládní kontrolu nad obchodem a jaký další přístav by byl případně 

vhodný pro provozování zahraničního obchodu70
• 

Odpovědi na toto se různily. Horta se domníval, že je nutné se vícenázorově 

sjednotit, a proto v květnu roku 1857 vyslal správce Nagasaki Mizuno Tadanoriho a 

Iwase Tadanariho71
, aby tuto otázku podrobněji prostudovali za pomoci Curtiuse. 

Jejich rozhovory však brzy nabraly jiný směr a začal se projednávat možný návrh 

smlouvy mezi oběma zeměmi. Tento návrh byl pak bakufu zaslán s tím, že by mohl 

sloužit jako předloha smlouvy s Británií, pokud by se její lodě objevily v Nagasaki. 

Namísto Británie však do Nagasaki v září téhož roku připlula ruská loď pod 

vedením Putjatina a ten žádal o povolení obchodu s Ruskem. Mizuno a Iwase 

požadovali po bakufu instrukce, jak mají dále postupovat a zda-li mají s Holandskem 

a Ruskem smlouvu uzavřít. Odpověď však nepřicházela a oba se rozhodli jednat na 

jejich vlastní zodpovědnost. V přesvědčení, že pro uzavření smluv, bude výhodnější 

upřednostnit Holandsko před USA a Británií, a pod nátlakem vyvíjeným ze strany 

Holandska rychle učinit rozhodnutí v dané věci72, uzavřeli s Holandskem 16. října 

1857 dodatečnou obchodní smlouvu (Ničiran cuika džójaku)73
• Smlouva doplňovala 

smlouvu z roku 1856 a hlavními body bylo: 

1. Povolení obchodu v Nagasaki a Hakodate a stanovení podmínek užívání 

těchto přístavů 

2. Zrušení limitů na počet obchodních lodí a na množství importovaného zboží 

3. Stanovení dovozní daně na 35% 

4. Povolení platby v cizích zlatých a stříbrných mincích 

69 7H~ ~ $) !.& l!PnHit; skupina deseti úředníků majících na starosti řešení problémů spojených se 
zahraničním obchodem 
70 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. ll, str. 131 - 134 
71 :!EfML~!H 1818-1861 ); od roku 1854 vyšším úředníkem bakufu majícím na starosti námořní obranu 
72 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 16, str. 144- 145 
73 S llfi.@JJO~~; nazývaná též Nihon waran rjókoku zenken cuika džójaku (S *fiJIIJfíiiJOO~.fii.@JJO 
~~) 
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5. Zákaz vývozu japonské měny 

6. Prodej válečného materiálu pouze prostřednictvím vládních úřadů 

7. Zákaz dovozu opia 

24. října 1857 byla smlouva stejného obsahu podepsána i s Ruskem. 

Bakufu, které sice nestačilo Mizunovi a Iwasemu zaslat požadované pokyny, 

smlouvy přijalo jako model pro smlouvy budoucí a Mizuno s Iwasem se za tento čin 

nemuseli zodpovídat. 

2. 2. Proces uzavírání Japonsko-americké smlouvy o přátelství a 

obchodu 

Mezitím, co Curtius vyjednával v Nagasaki o nových obchodních 

podmínkách, Harris se snažil o to samé v Šimodě. 

Harris měl jasnou představu, jak by budoucí obchodní smlouva měla vypadat. 

Byl již v tomto oboru zkušeným diplomatem a v květnu roku 1856 před příjezdem do 

Japonska uzavřel obchodní smlouvu se Siamem74
• Tuto smlouvu hodlal užít jako 

předlohu pro smlouvu s Japonskem. Na počátku roku 1857 započal jednání se 

správcem Šimody Inoue Kijonaoem75 a vyjádřil přání své vlády uzavřít s Japonskem 

obchodní smlouvu. Dále žádal o povolení cesty do Eda s cílem navštívit šóguna a 

předat mu oficiální dopis od prezidenta Pierce. Svého dosáhl až v září, kdy do 

Šimody dorazila americká válečná loď a bakufu si uvědomilo, že Harris nyní získal 

prostředek, jak se dostat do Eda i bez jejich uděleného souhlasu. 

Než však Harris získal povolení k audienci u šóguna, zvládl ještě uzavřít 

s Japonskem dodatečnou smlouvu k smlouvě předcházející. Chtěl se vyvarovat 

dalších nepříjernností způsobených nejasnostmi v ustanoveních Perryho smlouvy, 

jako například bylo jmenování konzula. Smlouva byla podepsána mezi oběma 

74 Americko-siamská smlouva o přátelství a obchodu; podepsána 29. května 1856; mimo Jme 
zaručovala volný obchod ve vymezených oblastech s velmi nízkým či žádným clem, exteritoriální 
práva a doložku nejvyšších výhod 
75 lnoue Kijonao # J:.rl'fl!r (t 1868); v letech 1855- 1859 správcem Šimody 
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stranami 17. června 1857 a byla nazvána Japonsko-americká dodatečná smlouva 

z Šimody (Ničibei šimoda cuika džójaku)76 

Tato smlouva přesně definovala ustanovení týkající se jmenování konzula a 

vícekonzula do Hakodate, obsahovala exteritoriální práva a stanovovala, že v případě 

sporu bude správný význam smluvních článků bude určen verzí v holandštině. 

I přes protesty mnoha knížat Harris 7. prosince roku 1854 navštívil šóguna a 

o pět dní později se sešel v Edu s Hottou. Hotta již v té době měl v rukou kopii 

holandské smlouvy a měl v úmyslu jí vnutit Harrisovi jako předlohu. Harris, však 

zase počítal s tím, že jako model pro smlouvu bude použita jeho smlouva se Siamem. 

Aby Harris dosáhl svého, neopomenul Hottovi připomenout, jak důležité pro 

Japonsko je uzavřít smlouvu s USA dříve, než s Británií. Vylíčil mu, jakým 

způsobem se Británie chová v Číně. Dle rozhovorů s Bowlingem prý Británie není 

spokojena jak s dosavadní smlouvou tak se svým postavením v Japonsku a na má 

zájem na tom, aby vztahy s Japonskem byly založeny na stejné bázi jako její vztahy 

s ostatními zeměmi na Dálném východě. Dále Harris Hottu varoval, že Británie 

k vynucení svých požadavků nebude váhat použít svou mnohočetnou flotilu, která 

nyní kotví na pobřeží Číny. Pokud Japonsko uzavře smlouvu nejdříve s USA, pak 

nezbude ostatním mocnostem, než uzavřít smlouvu se stejným obsahem. 77 

Hotta v polovině prosince nechal kopie zápisků z této schůzky kolovat mezi 

knížaty a vysokými úředníky bakufu s opětovnou žádostí o jejich názor. Pro ostatní 

vyšší úředníky bakufu sepsal zprávu, ve které se podrobně vyjádřil k dané věci a 

podpořil názor, že smlouva s USA by měla být uzavřena. "Jsem přesvědčen, že naší 

politikou je chopit se nynější příležitosti a uzavřít přátelské svazky, vyslat lodi do 

cizích zemí a uzavřít obchod, napodobit cizí země tam, kde jsou nejlepší a taktéž 

opravit naše nedostatky, podpořit národní sílu a zdokonalit armádu a postupně nechat 

cizince podlehnout našemu vlivu, dokud všechny země světa nepoznají požehnání 

dokonalého klidu a naše hegemonie nebude uznána celým světem."78 

i/ 
76 S *TEEif!/JD~ilB; přesným názvem Nihonkoku meriken gaššúkoku džójaku (*fiJ'M-€'1~00~ 
iÍB) 
77 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 19, str. 159- 164 
Harris Hottovi vysvětlil, že USA narozdíl od evropských zemí nem~jí žádné kolonie a jejich zákon 
jejich vlastnictví ani neumožňuje. Tudíž mají zájem s Japonskem uzavřít pouze obchodní smlouvu, ne 
je nijakým způsobem anektovat. Anglie narozdíl od USA má prý zájem na ovládnutí Sachalinu a 
Hokkaida , což by byly strategické body, pokud by její kolonie byly napadeny Ruskem. 
78Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 20, str. 165- 168 
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Z odpovědí oslovených bylo možné vyčíst jistou změnu v pohledu na tento 

problém. Mnoho knížat, která se v roce 1853 stavěla proti otevření země a uzavření 

smluv, si nyní uvědomilo, že žádat naprostou izolaci a návrat k původnímu stavu je 

již nemožné. I Tokugawa Nariaki nyní uznal, že uzavření obchodní smlouvy s USA 

není vyhnutí. Stavěl se však proti otevření dalších přístavů a neschvaloval přítomnost 

konzula na území Japonska. Vybízel bakufu, aby místo zavlečení cizinců do 

Japonska, založilo obchodí misi v USA a její vedení přenechalo jemu.79 I Macudaira 

Keiei již netrval na svých původních názorech a naopak navrhl, aby v rámci navázání 

obchodu byla největší pozornost dána rozvoji v oblasti vojenské. 80 Lze tedy říci, že 

knížata byla o mnoho realističtější než před 4 lety. 

Následně bakufu přistoupila k přímým jednáním o náplni smlouvy a jako 

vládní zmocněnci byli jmenováni Inoue Kijonao a Iwase Tadanari. Byl vypracován 

návrh smlouvy, který byl25. února odsouhlasen. 

Obsah této smlouvy byl dosti odvážný a potvrzoval téměř veškeré požadavky 

USA. Mnoho knížat v čele s Tokugawou Nariaki s takovouto smlouvou nesouhlasilo. 

Hotta se domníval, že napětí zmírní tím, že podpis smlouvy posvětí souhlasem císaře. 

Což však nepředpokládal, bylo, že uvnitř dvora již diskuse ohledně smluv proběhla a 

valná většina členů dvora se postavila proti uzavření smlouvy. 81 Císař Kómei 82 

ovlivněn názory dvořanů rezolutně odmítl jakékoliv rozšíření zahraničních vztahů a 

jeho názor nezměnil ani předešlý kampaku Takacuka Masamiči83 a nynější kampaku 

Kudžó Naotada84
, kteří byli pro schválení podpisu smluv. Hotta 3. května obdržel od 

císaře odpověď, že podepsání smluv by ublížilo národní cti a proto souhlas udělen 

nebude. Hottovi bylo nařízeno podrobnější projednání smluv se všemi knížaty. 85 

V tomto momentě se však pro Hottu situace ještě více zkomplikovala, jelikož 

bylo nutné rozhodnout o nástupci po bezdětném šógunovi Iesadovi. 86 Kadidátem byl 

79 Ibid., dokument č. 21, str. 168 - 169 
80 Ibid., dokument č. 25, str. 179 - 181 
81 Mezi těmito dvořany byl kupříkladu i Iwakura Tomomi :;!5-:ít Jt-:Jjil. (1825-1883), dvořan, který 
sehrál důležitou roli při restauraci císařské moci, a pozdější významný státník, který měl jako jeden 
z prvních snahu revidovat smlouvy mezi Japonskem a cizími mocnostmi. 
82 ~ry:j:;R~(l831-1867); na císařském trůně od roku 1846 
83 II P1 lE.i.m ( 1789-1868); kampaku mezi léty 1823-1856; kampaku (!MJ Él) byla funkce regenta 
dospělého císaře 
84 1L f~ Mj,'!', (1798-1871 ); kampaku mezi léty 1856-1862 
85 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 26, str. 180- 181 
86 Tokugawa Iesada 15J ll *JE (1824-1858); XIII. šógunem; na tomto postu od roku 1853 
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Jošitomi z Tokugawské větve Kii, podporovaný li Naosukem a Hitocubaši Keiki, syn 

Tokugawy Nariakiho, podporovaný většinou knížat tozama 87 Tato skupina 

disponovala velkým vlivem u dvora a Hotta se domníval, že pokud upřednostní jejich 

kandidáta, může to mít pozitivní vliv na získání souhlasu císaře s podpisem smluv. 

S tím však nesouhlasil li Naosuke a za pomoci Rady starších se nechal jmenovat 

tairó. Hottu pak v jeho nepřítomnosti sesadil z jeho funkce a na šógunský post 

prosadil Jošitomiho.88 

li Naosuke, ač na pochybách, se rozhodl smlouvy podepsat i bez souhlasu 

císaře. Přiměla ho k tomu zpráva od Harrise, že konflikt v Číně skončil a vyslanci 

Británie a Francie jsou na cestě uzavřít s Japonskem smlouvu dle smlouvy, kterou 

uzavřeli s Čínou. 89 Harris přislíbil, že pokud Japonsko podepíše smlouvu s USA, 

vynasnaží se, aby Británii a Francii přiměl akceptovat stejné podmínky. Na základě 

tohoto tedy Naosuke po poradě s členy Rady starších nařídil lnouemu a lwasemu, 

aby smlouvu s USA podepsali.90 Japonsko-americká smlouva o přátelství a obchodu 

(Ničibei šúkó cúšó džójaku) 91 byla podepsána 29. července roku 1858. Hlavními 

body bylo: 

1. Otevření dalších 4 přístavů Kanagawy, Nagasaki, Niigaty a Hjóga a měst 

Eda a Ósaky za účelem obchodu a vytvoření rezidence92 

2. Exteritoriální práva a konzulární jurisdikce 

3. Povolení volného obchodu bez zásahu vládních orgánů 

4. Stanovení výše importního cla pohybující se od 5 do 35% dle přiloženého 

tarifního sazebníku a exportního cla ve výši 5% s možností revize po uplynutí 

pěti let na žádost japonské vlády 

5. Povolení užívání cizích mincí jako platidla a exportu zlatých a stříbrných 

japonských mincí 

87 51--!*; knížata, jejichž předkové se podrobili Tokugawům až po roce 1600 
88 Tokugawa Jošitomi fl@JIII'fií'ti(l846-1866); šógunem od roku 1858; jako šógun užíval jméno lem oči 

*ll: 89 Tiencinská smlouva uzavřená roku 1858 mezi Čínou a západními mocnostmi Británií, USA, Francií 
a Ruskem; smlouva povolovala volný obchod a vstup do čínského vnitrozemí 
90 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 27, str. 181-183 
91 S 7f~J~tlf@j:l'ij~~'J; název uvedený na smlouvě je Nipponkoku meriken šúkó cúšó džójaku (*flj 
~if~OO{@=tlf®fl'ij~X0) 
92 Kanagawa a Nagasaki budou otevřeny k 4. červenci 1859, Niigata k I. lednu I860, Hjógo k I. lednu 
I863, Edo k I. lednu 1862 a Ósaka k 1. lednu 1863.6 měsíců po otevření Kanagawy bude Šimoda 
uzavřena. 

22 



6. Stanovení prezidenta USA jako prostředníka v případě konfliktu mezi 

Japonskem a cizí zemí 

Harris žádal po japonské straně volný pohyb občanů USA ve vnitrozemí, 

tomu však vyhověno nebylo. Kromě toho smlouva neobsahovala doložku nejvyšších 

výhod, ale jelikož platnost smlouvy z roku 1853 zrušena nabyla, tato důležitá 

klauzule nadále platila. Kromě toho stanovovala, že po 4. červenci 1872 za 

podmínky, že si to bude jedna smluvní strana přát, se smlouva může stát předmětem 

k revizi. Japonsko touto smlouvou získalo právo jmenovat svého zástupce do USA. 

Tato smlouva se stala předlohou pro obchodní smlouvy s ostatními zeměmi. 

Podepsání smlouvy se neobešlo bez ostré kritiky Naosukeho oponentů. Proto 

jeho dalším krokem bylo upevnit svou pozici a zbavit se protivníků. Aby urovnal 

situaci s dvorem, vyslal Manabe Akikacu 93 jednoho ze členů Rady starších, aby 

dvoru vysvětlil nutnost podpisu smlouvy a získal jeho souhlas. Manabe císaři vyložil, 

jaké nebezpečí zemi hrozí, pokud by smlouvy podepsány nebyly, a císař nakonec 

souhlas udělil. Manabe přislíbil, že bakufu se bude snažit vyhnout otevření Hjóga a 

Ósaky, zahraniční politiku bude častěji se dvorem konzultovat a hlavně bude hledat 

cestu, jak cizince ze země vypudit a navrátit se k předešlému stavu uzavření země. 94 

2. 3. Smlouvy o přátelství a obchodu uzavřené s evropskými 

mocnostmi 

Ač Holandsko a Rusko uzavřelo před rokem s Japonskem smlouvu, která byla 

svým charakterem již obchodní, jak Curtius tak Putjatin začali po vzoru Harrise 

v Edu jednání o nových smlouvách. Tato jednání nakonec vyústila 18. srpna 1858 

k podepsání Japonsko-holandské smlouvy o přátelství a obchodu (Ničiran šúkó cúšó 

džójaku)95 a o den později 19. srpna byla obdobná smlouva podepsána s Ruskem 

93 Manabe Akikacu Ffl9fffi~~/m (1802-1884); v letech 1858-1860 jedním z členů Rady starších 
94 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 30, str. 193-194 
95 f3ilf{l~tlt:i!!'itťl1§1Rfť'J; podepsána Curtiusem, Nagai Naomunem, Iwase Tadanarim 
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(Ničiro šúkó cúšó džójaku) 96 
. Předlohou sloužila Japonsko-americká smlouva 

uzavřená Harrisem. 

V této době již byla do Japonska na cestě britská loď s Lordem Earlem of 

Elginem97 britským zmocněncem pro Čínu, který měl v úmyslu uzavřít s Japonskem 

obchodní smlouvu. Do Nagasaki dorazil 3. srpna roku 1854, ale hned po té se 

přesunul do Šimody, kde s Harrisem prodiskutoval podmínky Japonsko-americké 

smlouvy. 

Bakufu, mající podrobné informace o dění v Číně a varována Harrisem, byla 

zjeho příjezdu značně vystrašena. To bylo ještě znásobeno tím, že Elgin 

demonstrativně nechal zakotvit své lodi v Edském zálivu poblíž Eda. Ovšem Elgin 

měl instrukce nařizující vyvarovat se užití vojenské síly k vymáhání smlouvy a sám 

toto neměl v úmyslu.98 

Bakufu s Elginem jednání započala. Elgin chtěl původně uzavřít smlouvu 

podobnou Tientsinské smlouvě, kterou sám vypracoval, ale jelikož se brzy musel 

vrátit zpět do Číny a nechtěl odjet s prázdnýma rukama, nakonec se rozhodl 

přistoupit na návrh bakufu a uzavřít smlouvu dle smlouvy Harrisovy. Japonsko

britská smlouva o přátelství a obchodu (Ničiei šúkó cúšó džójaku)99 byla uzavřena 23. 

srpna roku 1858. 

Smlouva se od Harrisovy smlouvy jen nepatrně lišila a to vynecháním článku 

o roli prezidenta jako prostředníka, přidáním doložky nejvyšších výhod, pozměněním 

článku o možnosti revize cla na přání ,jedné ze smluvních stran". Co se týče cla, 
"' ' 

podařilo se mu prosadit pouze 5% dovozní clo na vlnu a bavlnu a výrobky z nich. 100 

Francie s Japonskem zatím navázané smluvní vztahy neměla a k tomuto účelu 

zplnomocnila Barona Grose 101
, který dorazil do Šimody 13. září. 7. října pak byla 

96 S ía{l~~fijR'íj§1kíť-J; podepsána Putjatinem, Nagai Naomunem, Iwase Tadanarim, Inoue Kijanoem, 
správci Hakodate Cudou. Masamičim, ~ IH JER% a Horuem Tošitadou #.ll flj ,'l\:;, 
97 Lord Earl of Elgin ( 1811-1863); místo jména užíval tento titul; jeho pravé jméno bylo James Bruce; 
od roku 1842 britským guvernérem na Jamaice; od roku 1847 guveméremCanady; mezi léty 1857 až 
1859 britským zmocněncem v Číně ' "--' 
98 Beasley, Great Britain and The Opening of Japan, str. 186 
99 S ~{i~ ~f iffi lfíj '* i\ť'J; vyjednána a podepsána Elginem, Mizunem, Naigaiem, lnouem, Iwasem, 
Horuou a Cudou 
100 Beasley, Great Britain and Opening of Japan, str. 190 
101 Jean-Baptiste Louis Oros ( 193-1870); francouzský diplomat; v letech 1852-1863 vyslancem 
v Londýně; v letech 1857-1858 v Číně a Japonsku 
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uzavřena dle Harrisovy smlouvy Japonsko-francouzká smlouva o přátelství a 

obchodu (Ničifu šúkó cúšó džójaku) 102
. 

Výše zmíněné smlouvy počínající Japonsko-americkou smlouvou se souhrnně 

nazývají Smlouvy doby Ansei (Ansei džójaku) 103 K těmto smlouvám později přibyly 

smlouvy uzavřené s Portugalskem, Německem, Švýcarskem, Belgií, Itálii a ostatními 

zeměmi. Podrobný přehled smluv je uveden v příloze č. 1. 

2. 4. Odložení otevření přístavů a uzavření dohod doplňujících 

ustanovení smluv 

Smlouvy Ansei kromě již otevřených přístavů určovaly otevření Niigaty a 

Hjóga a dále měst Ósaky a Eda. Stav, který však po uzavření smluv v Japonsku 

panoval, byl pro toto naprosto nevhodný. 

Zaprvé, vláda bakufu nyní v čele s Andó Nobumasou104 měla snahu upevnit 

vztahy se dvorem a toho hodlala dosáhnout uzavřením manželství mezi šógunem a 

sestrou císaře. Dvůr přislíbil dát ke svatbě svolení za podmínky, že budou zrušeny 

stávající smlouvy s cizími zeměmi. To však bakufu nemohlo slíbit, ale přistoupilo na 

to, že do deseti let hromadně všechny cizince vyžene s tím, že toto období potřebuje 

k posílení armády a její modernizaci. Otevření výše uvedených přístavů tedy bylo 

víceméně v rozporu s tímto slibem a mohlo by ohrozit snahu zlepšit vztahy s dvorem. 

Je nutné také připomenout, že již při žádosti o souhlas císaře s podpisem smluv 

bakufu slíbila, že se vyhne otevření Hjóga a Ósaky. 

Dalším důvodem, proč se bakufu zdráhala otevřít tyto přístavy, byla situace, 

která panovala v již otevřených přístavech. Hned po jejich otevření se zde začali 

cizinci usazovat. Většina Japonců však přítomnosti cizinců v Japonsku nakloněná 

nebyla a stoupal počet příznivců myšlenky džói. Neznalost a ignorace japonské 

102 S 11dl1f~ti!!!Jtí15Řiť'.l; jiný název pro tuto smlouvu je Nipponkoku furansukoku šúkó cúšó džójaku 
(S ::zts:OOfLrMfrri[:ťJflt9fi!!!rft15Ř*~); podepsána byla Grosem, Mizunem, Naigaiem, Inouem, Iwasem, 
Horuou a Cudou 
Cordier Henri, Le premier traite de Ia France avec Je Japon, Libraire et lmprimerie Ci-devant E. J. 
Brill, Leide 1912, str. 35-39 
103 3Cl&5Řii\''.l 
104 Andó Nobumasa 3C~fi§1E(I820-1871); v letech 1860- 1862 členem Rady starších 
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kultury a zvyků CIZinCI zvyšovala napětí, které přerostlo v ozbrojené střety a 

napadání cizinců. 

Bakufu se tomuto snažila předejít a cizineckou rezidenci v Kanagawě nechala 

přemístit do odlehlejší rybářské vesnice Jokoharna, která ležela mimo hlavní 

dopravní a obchodní tepnu mezi Edem a Kjótem. I přes tato opatření konflikty mezi 

Japonci a cizinci se stupňovaly. 105 

Andó ve svém dopise vyslanci Británie Alcockovi 106 situaci v přístavech 

popisuje takto: "Ceny zboží se každým dnem zvyšují, což je následkem velkého 

vývozu výrobků do ciziny a oproti tomu malého množství výrobků dovážených do 

země... . . .i respektované a bohaté třídy obyvatel nejsou s obchodem téměř vůbec 

spokojeny a brzy se objeví tací, kteří budou trvat na jeho zakázání a znovunastolení 

dřívějšího zákona" 107 

Za této situace usoudily USA, Holandsko, Rusko a Francie, že by bylo 

moudřejší otevření těchto přístavů odložit. Británie, jejíž obchod s Japonskem byl 

ze všech smluvních zemí největší, se zdráhala k tomuto kroku přistoupit. Nakonec 

však byl v Londýně podepsán Londýnský protokol (Rondon oboegaki) 108
, jehož 

obsah byl následující: 

I. Británie povolí odložení otevření Niigaty, Hjóga, Ósaky a Eda o dobu Slet 

(do I. ledna 1868). 

2. Japonská strana zruší veškerá omezení týkající se množství a ceny zboží 

prodávaného Japonci cizincům, najmutí pracovní síly, provozování obchodu 

knížaty a omezení limitující jisté skupiny obyvatel obchodovat s CIZinCI a 

omezení týkající se společenských styků mezi cizinci a Japonci 

105 Ještě v roce 1858 krátce po uzavření smluv byla napadena skupina guvernéra východní Sibiře, 
který přijel vyjednávat o doposud nevyřešené otázce vlastnictví Sachalinu. V roce _1960 byly 
v Jokohamě zabiti dva holandští kapitáni obchodních lodí. Krátce nato byl zabit Harrisův tlumočník a 
róniny Mito, které bylo známé pro svůj proticizinecký postoj. Po těchto incidentech se zástupci 
Francie, Británie a Holandska usnesli, že budou po bakufu žádat odškodnění. Tento problém byl 
vyřešen až v březnu 1862, kdy japonská vláda přistoupila na zaplacení škod. Ve smlouvách z roku 
1858 chybělo jakékoliv ustanovení týkající se ochrany cizinců, cizineckých rezidencí a velvyslanectví. 
Bakufu sice nechala zajistit hlídky rezidencí, ale ty byly nedostačující. To donutilo Británii a Francii 
vytvořit v Jokohamě cizinecké hlídky, které fungovaly do roku 1875. 
106 Rutherford Alcock (1809-1897); první britský vyslanec v Japonsku; na tomto postu v letech 1858-
1864 
107 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 35, str. 209 
108 o / p· /Jti!i; hlavními vyjednavači byli britský ministr zahraničí John Earl Russell a Takekuči 
Jasunori ttr*lí!fd~ vedoucí mise, v té době měl v Japonsku na starosti zahraniční vztahy. Jednání byl 
přítomen i Alcock. Během této mise byly podobné dohody uzavřeny i s Francií Holandskem a 
Ruskem. 
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3. Snížení dovozní daně na alkohol, víno a skleněné zboží na 5%109 

Tento protokol vlastně pouze znovu garantoval to, co již původně 

stanovovaly smlouvy Ansei 110
• Pro Británii byl výhodný tím, že snížil clo na některé 

výrobky. 

I přes tento úspěch bakufu nevraživost Japonců vůči c1zmcům se nadále 

stupňovala. Vše pak vyvrcholilo v roce 1862 incidentem známým jako Namamugi 

džiken 111
, kdy byl britský obchodník Richardson zabit samuraji ze Sacumy, která tak 

jako knížectví Mito zaujímala odmítavý postoj k přítomnosti cizinců v Japonsku. Za 

tento čin se jim místo trestu dostalo císařského uznání, což dodalo kuráž ostatním 

zastáncům myšlenky džói. Británie za toto žádala prostřednictvím bakufu od Sacumy 

finanční kompenzaci a potrestání viníků. Bakufu však nebyla v pozici po Sacumě 

toto žádat. Británie proto následující rok podnikla do Sacumy trestní výpravu a její 

hlavní město Kagošimu odstřelovala děly. Následně na to bakufu převzala 

odpovědnost za tuto událost a odsouhlasila zaplacení finančního odškodnění. 

Na toto navázal problém v knížectví Čóšú, které v červnu 1863 uzavřelo 

průliv Šimonoseki důležitou spojnici mezi Šanghají a Jokohamou a začalo 

odstřelovat cizí lodě. K tomuto činu se uchýlilo po té, co šógun nedodržel svůj slib, 

že k 25. červnu 1863 vyžene všechny cizince. Šógunát sice oznámil cizincům, že do 

6. června mají zemi opustit, ale konkrétní kroky nepodnikl. Po té vojenské lodě USA 

a Francie na oplátku zničily lodě Čóšú. Následně se mocnosti dohodly, že po bakufu 

budou žádat finanční náhradu škody ve výši 3 miliónů dolarů. 

Po nedodržení slibu vyhnat cizince ze země se vztahy mezi bakufu a dvorem 

opětovně zhoršily. Bakufu se snažila tuto napjatou situaci řešit tím, že se pokusila 

vyjednat s cizími mocnostmi uzavření Jokohamy, kde se zahraniční obchod 

soustředil nejvíce. K tomuto vyslala do Paříže pod vedením lkedy Nagaakiho 112 misi, 

ale obsah Pařížské konvence 113
, která byla podepsána 26. června 1864, se o uzavření 

Jokohamy vůbec nezmiňoval. Naopak Francii bylo garantováno zaplacení 

109 Beasley, Select Documents on Japanese Policy, dokument č. 37, str. 216-217 
110 Vláda krátce po jejich uzavření přistoupila z nutných důvodů k zavedení jistých opatření a omezení, 
která tento protokol odstraňoval. 
III 1-f:3(1Jflj:: 
112 1keda Nagaaki rtfHB:IH5ť(l837-1879); inspektor mecuke mající od roku 1862 na starosti vztahy 
s cizími zeměmi 
113 /" I} i:ii 
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odškodnění za události v Čošú, otevření průlivu Šimonoseki a povolení volného 

průplavu a snížení cla na některé dovozní artikly. Bakufu byla obsahem této dohody 

překvapena a konvenci nepodepsala s tím, že její obsah by okamžitě vyvolal civilní 

válku. 
' 

Mocnosti se však nehodlaly vzdát a pohrozily, že pokud bakufu tento 

problém brzy nevyřeší, budou nuceny zahájit jednání přímo s císařem, jehož moc 

nyní začínala sílit. Kromě toho smlouvy stále ještě nebyly císařem podepsány a 

mocnosti by jeho podpis uvítaly. Tento krok donutil bakufu přistoupit na požadavky 

mocností a 22. října 1864 byla mezi Británií, USA, Francií, Holandskem a bakufu 

podepsána v Jokohamě Dohoda týkající se Šimonoseckých reparací 114 
, která 

ustanovovala zaplacení reparací za události z června 1862 ve výši 3 miliónů dolarů 

ve čtvrtletních splátkách ve výši jedné šestiny celkové částky nebo jejich prominutí, 

pokud bude otevřen přístav Šimonoseki či jiný přístav nalézající se ve vnitřním moři. 

Bakufu, jejíž pozice nadále oslabovala, o rok později mocnostem oznámila, 

že za nynější situace, kdy se potýká s domácími problémy, není schopna otevřít další 

přístav, který se zrovna nalézá v nejproblémovější části země. Zaplatila první splátku 

a u druhé požádala o odklad. Mocnosti na to reagovaly s tím, že nejenže jsou ochotny 

druhou splátku odložit, ale i snížit reparace na dvě třetiny, pokud bakufu otevře 

Hjógo a Ósaku dříve, než ukládá Londýnský protokol, sníží dovozní clo na 5% a 

zajistí ratifikaci smluv císařem. Bakufu se podařilo získat podpis císaře a přislíbila 

snížit clo. Císař však zamítl otevření obou zmíněných přístavů dříve, než je určeno. 

Bakufu nezbylo tedy nic jiného, než reparace splatit. 115 

Dle příslibu bakufu 25. června roku 1866 podepsala s USA, Británií, Francií a 

Holandskem novou Tarifní dohodu (Kanzei jakušo)116
, která snižovala dovozní clo 

na 5% 117 
, pevný kurz vůči dolaru a to 311 stříbrných mincí ičibu za 1 00 dolarů a 

znovu potvrzovala zrušení veškerých omezení uvalených na obchod. 

114 Tento dokument byl podepsán za japonskou stranu Sakai Tadasukem iJ'1l :ft ~,f!b členem Rady 
mladších a velvyslanci: za Británii Alcockem, za Francii Leonem Rocherem, za USA Robertem 
Pruynem a za Holandsko van Polsbroeckem. 
115 Splaceny byly až roku 1874. 
116 fM'l#Hť'l~; dohodu podepsal Mizuno Izumi, A. L.C. Portrnan americký chargé ďaffaires, Parkes, 
Rocher, Van Polsbroek 
117 Výjimku tvořilo 89 položek, u kterých byla výše cla určena individuálně. 
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3. Důsledky smluv a jejich problém v praxi 

Uzavření smluv mělo dalekosáhlé a vážné důsledky na vnitrostátní politiku a 

ekonomickou situaci, ale i na vztahy se zahraničím. 

Bakufu, která byla za uzavření smluv odpovědná, si tímto činem proti sobě 

vytvořila silnou opozici, která s obsahem smluv nesouhlasila a žádala vypuzení 

cizinců ze země. Její členové se obklopili okolo císaře a kromě zahnání cizinců 

začali prosazovat myšlenku znovunastolení císařské moci 118
• Tato situace později 

vedla k pádu šógunátní vlády a restauraci císařské moci. 

li Naosuke, který nařídil podepsat obchodní smlouvy, sice svými opatřeními 

nakrátko opozici eliminoval, ale roku 1860 byl zavražděn samuraji z Mito, kteří se 

hlásili k myšlence džói (vyhnání cizinců ze země). Po tomto opozice bakufu začala 

opětovně sílit. Bakufu se snažila různými metodami 119 urovnat vztahy se dvorem a 

jeho příznivci, zároveň však byla nucena ustupovat požadavkům cizích mocností, 

které se jednak dožadovaly dodržování ustanovení smluv a dále tlač~l~ _na šógunát, 

aby jim garantoval více koncesí. 

3. 1. Vliv na prohloubení finanční krize šógunátu 

Smlouvy Ansei měly nepřímo vliv na prohloubení finanční krize šógunátu. 

Jednak to byly finanční výdaje investované do modernizace armády a dále výše 

zmíněné finanční reparace, které byly taktéž placeny ze šógunátní pokladny. 120 Také 

to byla inflace převážně způsobená odlivem drahých kovů ze země. Nelze 

opomenout nízké celní poplatky, které byly na konci období bakumacuještě sníženy. 

Dle smluv Ansei Japonsko mohlo od smluvních zemí nakupovat válečné lodě 

a vojenský materiál. Šógunát začal modernizovat armádu, což vyžadovalo velké 

finanční investice. Některá knížectví na své vlastní náklady také začala 

s modernizací obranného systému. Modernější obrana pak dala možnost podniknout 

118 Obojí dohromady se nazývá sonnó džói (~~fff~). 
119 Sňatkem císařovy sestry s šógunem a slibem, že do deseti let budou cizinci vyhnáni. 
120 Jelikož Japonsko je nebylo schopno včas splatit, jejich výše ještě narostla a například částka pro 
USA se vyšplhala až na I ,5 milionu. 
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útok na cizí obchodní lodě, což ovšem skončilo finančními reparacemi, které byl 

nucen zaplatit šógunát, a následně jej zdědila také nová vláda doby Meidži. 

Dle ustanovení smluv mohli cizí obchodníci platit v zahraniční měně a 

vyvážet ji z Japonska. Japonské mince měly vyšší obsah cenných kovů, než mince 

zahraniční. V té době byl poměr zlata ke stříbru 1:15, zatímco v Japonsku byl 

stanoven pouze na I :5. Hodnota měny byla šógunátem pevně stanovena a nezáležela 

na obsahu cenného kovu v platidle. I přestože tento poměr byl později upraven na 

I: I O, nezabránilo to vývozu zlatých mincí koban ze země. Tyto mince pak byly 

především v Šanghaji měněny ve výhodnějším kurzu za mince stříbrné ičibu. 

Kromě toho obchodníci často platili v cizí měně. Japonsko nedokázalo získat 

měnný kurz k mexickému dolaru, což byla uznávaná měna na celém Dálném 

východě. Kurz byl stanoven na 3 ičibu za I mexický dolar. Bakufu se neúspěšně 

snažilo tento kurz změnit na 2: I. Na radu zástupců USA a Británie japonské úřady 

uvalily omezení na výši denní částky při obchodních transakcích. Ta byla omezena 

na 5000 mexických dolarů. Ovšem zahraniční obchodníci toto nařízení obcházeli a 

nakupovali na fiktivní jména. Dalším problémem byl výskyt padělků této měny, 

jejichž velké množství kolovalo v Číně. Ty se snadno dostaly i do Japonska, což 

přispívalo k snižování zisku japonských obchodníků. 

Japonští obchodníci nebyli na zahraniční obchod zcela připraveni a vysokou 

poptávku cizinců po vývozních artiklech nebyli schopni uspokojit. To vedlo 

k prudkému nárůstu cen a to nejen vývozního zboží. Japonská vláda měla snahu 

tomuto zamezit a na nákup a vývoz uvalila kvóty. Ovšem ve smlouvách nebyla o 

omezeních ani zmínka a vláda byla nakonec přinucena podepsáním Londýnského 

protokolu tato svá opatření odvolat. 

/ 
3. 2. Ztráta právní a tarifní autonomie 

Nejtíživějším důsledkem smluv bylo zavedení konzulární jurisdikce a ztráta 

tarifní autonomie. 
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Konzulární jurisdikce či exteritorialita 121 byla na Dálném východě poprvé 

použita Brity v Číně a zakomponována do Nankinské smlouvy. 122 

Smluvní mocnosti smlouvami získaly v japonských otevřených přístavech 

privilegium, které dávalo občanům svých zemí v Japonsku právo být souzen ; ~- , ( 

konzulárním soudem své země, dle zákonů této země. A však byli nuceni dodržovat / 

nařízení vydaná příslušným zastupitelským úřadem a ta aplikovala některé japonské 

zákony. 123 Ovšem otázkou bylo, jak tato nařízení byla dodržována a jak adekvátní 

byla výše trestů za jejich porušení. 

Některé argumenty pro zavedení konzulární jurisdikce se zdály být celkem 

opodstatnělé. Japonsko v té době postrádalo řádný trestní a občanský zákoník. Byl 

zde jakýsi zákoník z roku 1742, avšak ten se řídil zvykovým právem a nejčastější 

trest, který uváděl, byl trest smrti. Zákoník dále nařizoval, že zločinec může být' 

odsouzen pouze v případě, pokud se přizná. Jako donucovací prostředek k získání 

přiznání bylo povoleno užívání mučení a to se stalo běžnou metodou vyšetřování. 

Ani tělesné tresty nebyly výjimkou. Způsob trestání se z pohledu západních mocností 

zdál být v rozporu s lidskostí. Kromě toho zákoník rozlišoval sociální postavení 

účastněných stran a tresty se dle něj lišily. 124 Také soudní systém neměl pevně 

stanovený řád, tak jako to bylo běžné v západních zemích. Ani vězeňský systém 

neodpovídal systému západnímu. 125 

Na druhé straně toto privilegium dávalo cizincům právo řídit se zákony své 

zem a ignorovat zákony Japonska. Jako příklad lze uvést případ britského 

obchodníka Mosse, který i přes zákaz lovil v okolí šógunova paláce kachny. Při 

přistižení japonskou policií, jednoho z policistů zastřelil. Konzulárním soudem byl 

odsouzen k pokutě 1000 dolarů a k deportaci z Japonska. Britský vyslanec 

v Japonsku Alcock, se domníval, že takto nízký trest by mohl podnítit další násilnosti 

vůči cizincům a k trestu přidal ještě tři měsíce v Hongkongském vězení. Ovšem 

121 Konzulární jurisdikce a exteritorialita jsou dva velmi podobné termíny, které spolu úzce souvisí. 
Systém konzulární jurisdikce zajišťuje občanům cizí země právo na konzulární soud, který se řídí 
zákony své země. Oproti tomu systém exteritoriality dává občanům cizí země právo řídit se pouze 
zákony své země. V tehdejším Japonsku tyto dva systémy víceméně rozlišovány nebyly. 
122 Bergmann G. M., The modernisation ofChina and Japan, Harper & Row, New York 1962, str. 52 
123 Například nařízení týkající se karantény, lovu, atd. 
124 Rohl W., History of Law in Japan since 1868, Brill Leiden, Boston 2005, str. 608; tento zákoník 
byl v platnosti do roku 1873 a v letech 1870 a 1873 byl z části revidován 
125 Jones F. C., Extraterritoriality in Japan, And the Diplomatic Relations Resulting in its Abolition 
1853-1899, Yale Un. Press, New Haven 1931, str. 74-78 
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opomenul, že nařízení britské vlády stanoví nejvyšší trest ve výší odnětí svobody 

v délce 12 měsíců, či finanční pokutě 1000 dolarů. Po té, co byl Moss z vězení 

propuštěn Alcocka u Nejvyššího soudu v Hongkongu zažaloval a spor vyhrál. Tento 

případ jasně demonstroval nespravedlnost exteritoriálních práv a vyvolal velké 

pobouření japonské veřejnosti, která byla šokována příliš nízkou výší trestu. 126 

Podobnými ne nijak ojedinělými případy provinění se proti zákonu bylo 

pašování opia, ačkoliv jak japonský zákon, tak smlouvy dovoz opia zakazovaly. 

Tresty však byly velmi nízké a to opětovně vyvolávalo nesouhlas japonské veřejnosti 

s vyjmutím cizinců z japonské jurisdikce. 

Další problém byl se zněním a výkladem těchto ustanovení. Ustanovení 

upravovala vztahy mezi cizinci a Japonci, ale již opomenula definovat vztahy mezi 

samotnými cizinci a jejich zeměmi. Za příklad může sloužit případ vraždy, který se 

udál v roce 1875. Britský námořník zaměstnaný na lodi plující pod vlajkou USA, 

kotvící v Jokohamě zavraždil jednoho ze svých kolegů. Britské a americké straně 

trvalo 16 let, než se dohodly, zda rozsudek vydaný americkým konzulárním soudem 

je platný. Pokud by se v tomto japonská strana držela přesného znění tohoto 

ustanovení, mohla by se do případu vložit. To vedlo k tomu, že ustanovení o 

exteritoriálních právech bylo upraveno v Japonsko-rakouské smlouvě z roku 1869 a 

v něm přesněji definovány vztahy mezi cizinci. 

Nedůvěřivost Japonců vůči konzulárním soudům nebyla zapříčiněna pouze 

pochybnostmi nad spravedlností výše trestů. Jejich pohled na právo se od západu 

naprosto lišil a západní soudní postupy nebyli schopni pochopit. Tudíž tento systém 
v 1. I . k, 121 povazova 1 za ne og1c y. 

Dalším tíživým důsledkem smluv, který ovlivnil ekonomiku Japonska, byla 

ztráta tarifní autonomie. Smlouvy udávaly pevně stanovenou výši dovozního a 

vývozního cla a vláda neměla právo jej zvýšit. Dle tarifní dohody, která byla součástí 

Japonsko-americké smlouvy o přátelství a obchodu byla sice klauzule, že na přání 

jedné ze stran může být po pěti letech tarifní dohoda předmětem revize, ale 

Japonsko-britská smlouva ji upravovala na "pokud si to budou obě strany přát". Díky 

doložce nevyšších výhod se k tomuto mohly referovat i ostatní smluvní země a 

126 lbid., str. 54-56 
127 

Perez, Japan comes of age, Mutsu Mudemitsu and the Revisi on of Unequal Treaties, Assosiated 
Un. Press, London 1999, str. 55 

32 



navýšení cla tím tak bylo v zásadě znemožněno. Kromě toho, tak jak bakufu 

přislíbila, v roce 1865 podepsala novou tarifní dohodu a ta dále snížila výši 

vývozního cla. Tato dohoda připravila šógunát a vládu Meidži o značný příjem ze 

zahraničního obchodu. 

4. Závěr 

Smlouvy, které japonská vláda uzavřela s cizími mocnostmi, byly všeobecně 

charakterizovány jako nerovnoprávné. Nezkušenost bakufu se zahraniční politikou a 

jeho upadající autorita ho donutila konzultovat uzavření smluv s knížaty a dvorem, 

což byl do té doby nevídaný krok. Tím je zapojila do politického a vládního dění. 

Vzhledem k okolnostem je však nakonec z rozhodovacího procesu vyloučila a 

smlouvy i přes nesouhlas velké části z nich uzavřela. Tím si proti sobě vytvořila 

opozici, která se později stala příčinou jejího pádu. 

Pod nátlakem bakufu smlouvami zaručila cizím mocnostem na území 

Japonska výsadní postavení. Ustanovení povolovala cizincům natrvalo se usazovat 

v přístavech a městech k tomuto určených a zaručovala jim volný obchod. Díky 

nízkému clu poskytovala cizím obchodníkům vysoké zisky a zároveň tak japonskou 
' 

vládu o tyto zisky připravila. Jelikož výše tohoto cla byla pevně stanovena, Japonsko · 

přišlo o právo o výši cla rozhodovat. 

Občané smluvních států žijící na území Japonska byli vyjmuti zjaponské 

jurisdikce a podléhali zákonům své země. To Japonsku odebralo právo prosazovat 

své zákony na příslušníky cizích zemí. 

Snaha západních mocností získat co nejvíce výsad byla podpořena doložkou 

nejvyšších výhod, díky níž koncese přiznané jedné zemi mohly být využívány 

zeměmi ostatními. To dalo mocnostem větší sílu při prosazování svých požadavků. 

,-1-~ , ' / 

Smlouvy dále ustanovovaly pouze jednostranné vztahy a neposkytovaly /1. r 

Japonsku téměř žádná práva ve smluvních zemích. Kromě toho neměly určenou 

dobu platnosti. Toto ještě více podtrhovalo nerovnoprávné vztahy se smluvními 

mocnostmi. 

Na rozdíl od Číny si však Japonsko dovedlo uchránit své vnitrozemí a cizím 

zemím jej neotevřelo. Občané smluvních zemí se mohli pohybovat pouze 
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ve smlouvami určených oblastech. Vnitrozemí však skýtalo možnost dalších 

obchodních trhů a při pozdějších jednání o revizi smluv se právě toto stalo esem 

v rukávě vlády Meidži. 

Budoucí vláda, která smlouvy výše uvedeného charakteru zdědila, si dala 

jako jeden z hlavních úkolů nerovnoprávná ustanovení odstranit a uzavřít smlouvy na 

rovnoprávné bázi, což však bylo značně ztíženo faktem, že smlouvy neměly 

stanovenou dobu platnosti. 

III. Revize smluv 

V roce 1868 došlo k změně japonského vládního systému, byla znovu 

nastolena císařská moc a s ní jmenována nová vláda. Tato vláda si jako jeden 

z hlavních cílů stanovila zmodernizovat zemi, průmyslově ekonomicky a vojensky se 

vyrovnat západu a stát se jeho rovnocenným partnerem. K tomu bylo zapotřebí 

centralizovat vládu, provést klíčové reformy v oblasti právní a sociální a spolu 

s armádou zmodernizovat průmysl. 

Vláda si byla vědoma, že získat postavení rovnocenného partnera vůči 

západním zemím vyžaduje zrovnoprávnění vztahů na poli diplomatickém a 

mezinárodním. Vláda Meidži však zdědila po šógunátním režimu smlouvy, jejichž 

charakter Japonsku vymezoval nerovnoprávné postavení vůči evropským mocnostem 

a USA, a pro zrovnoprávnění vztahů bylo nutné obsah těchto smluv změnit. Proto si 

jako jeden z hlavních úkolů zahraniční politiky stanovila dosavadní. smlouvy 

revidovat a zrovnoprávnit. 
1 

Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole, hlavními problémovými body smluv 

bylo ustanovení zaručující smluvním zemím exteritoriální práva a konzulární 

jurisdikcí odebírající Japonsku právní autonomii, doložka nejvyšších výhod, tarifní 

dohoda znemožňující Japonsku rozhodovat o výši cel a kromě toho celkově 

jednostranný charakter smlouvy. 

Politikou nové vlády již nebylo vyhnat cizmce ze země, nýbrž s mm1 

spolupracovat a tím dosáhnout vytyčeného cíle. Dokladem toho je i pátý článek 

Císařské přísahy vyhlášené 6. dubna 1868. V tomto článku se říká, ze pro posílení 

císařské vlády budou po celém světě sbírány znalosti, což obecně nastiňuje nový 
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směr zahraniční politiky. O svém postoji se vláda rozhodla informovat i smluvní 

mocnosti. 8. února 1869 se Higašikuze Mičitomi 128 komisař pro zahraniční 

záležitosti ve jménu císaře Meidži 129 sešel s vyslanci smluvních zemí a předal jim 

císařský oficiální dopis. Císař v něm mocnostem oznámil, že vládní moc byla 

navrácena do jeho rukou a potvrdil, že nová vláda přebrala smlouvy uzavřené 

šógunátní vládou. Kromě toho vyjádřil přání, aby šógunova pečeť na smlouvách byla 

vyměněna za pečeť jeho. 130 Následně pak vyslanci cizích zemí obdrželi audienci 

přímo u císaře. 

Po té, co byly smlouvy oficiálně převzaty, vláda se veřejným prohlášením 

zavávala tyto smlouvy revidovat. 

1. Počáteční snahy o revizi smluv 

I přestože smlouvy jako nejzazší datum možné revize udávaly počátek 

července 1872, vláda se domnívala, že z důvodů změny vládního systému bude 

možné smlouvy revidovat ještě před tímto datem. V únoru roku 1869 Higašikuze 

znovu písemně kontaktoval smluvní mocnosti s tím, že pro Japonsko, které prošlo 

velkou politickou změnou a započalo novodobé reformy, jsou smlouvy velmi 

nevýhodné a vyjádřil přání své vlády tyto smlouvy co nejdříve revidovat. Ovšem 

konzulové v čele s britským vyslancem Harry Parkesem 131
, odpověděli, že o možné 

revizi lze diskutovat až po datu stanoveném ve smlouvách. 132 K tomu dodali, že 

pokud si japonská vláda přeje, může vypracovat návrh, jakým způsobem zamýšlí 

smlouvy změnit, a oni jej předají svým vládám. 

128 Higašikuze Mičitomi JR~ ijt.iffim~ (1834-1912); japonský dvořan; na počátku roku 1869 na pozici 
guvernérem Úřadu pro zahraniční záležitosti Gaikokujimu sótoku (5i-IJ~PIH9Hft ~ ); po té jeho 
místosprávce; později guvernérem prefektury Kanagawa; od roku 1890 předsedou horní sněmovny, od 
roku 1892 členem Tajné rady 
129 Císař Meidži llJHél 7(§:\: (1852-1912); 122. císař Japonska; na trůn nastoupil v roce 1867; jeho 
pravé jméno bylo Mucuhito 1@1= 
130 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai, Džójaku kaisei to Niššin sensó, Tójópurintoša, Tokio 2000, str. 16 
131 Harry Smith Parkes ( 1828-1885); britský diplomat; od roku 1856 britským konzulem v Kantonu; 
v letech 1865-1883 britským vyslancem v Japonsku 
132 Dle Harrisovy smlouvy bylo možné revidovat smlouvy na základě žádosti jedné země. Britská 
obchodní smlouva však stanovovala, že revizi si musí přát obě strany. Díky doložce nejvyšších výhod 
se pak k tomuto mohly referovat všechny smluvní země a revize tím byla značně ztížena. 
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Je nutné podotknout, že ačkoli Japonsko prošlo velkou změnou a cizincům 

ukázalo, že opětovné uzavření země a nepřátelskost vůči cizincům již není jeho ;"· '· 

politikou, pohled cizích mocností na Japonsko se nijak nezměnil. Japonsko bylo 

nadále považováno za necivilizovanou zemi a cizinci na území Japonska cítili 

potřebu být pod ochrannou rukou svých konzulátů. Kromě toho mezi cizinci byl 

obecně sdílen názor, že má-li dojít k nějakému vývoji týkajícího se smluv, pak pouze 

v prospěch smluvních zemí, jako například otevření vnitrozemí či snížení cel. 133 

Japonská vláda tento úkol zadala nově zformovanému Úřadu pro zahraniční 

záležitosti (Gaikoku džimukjoku) 134
, který měl prostudovat otázku revize smluv a 

vládě podat informace, jakým způsobem by měla v otázce revize smluv pokračovat. 

1. 1. Období ministra Sawy Nobujošiho, Japonsko-rakouská 

obchodní smlouva a Iwakurova mise 

V srpnu roku 1869 byl Úřad pro zahraniční věci přeměněn na ministerstvo 

zahraničních věcí a na post jeho ministra byl jmenován Sawa Nobujoši 135
• Hned na 

počátku svého funkčního období Sawa zamýšlel zahájit s mocnostmi jednání o revizi 

smluv. A však místo revize smluv nakonec uzavřel další nerovnoprávnou smlouvu, 

tentokráte s Rakousko-Uherskem. 

1. 1. 1. Japonsko-rakouská obchodní smlouva 

V srpnu roku 1869 byla japonská vláda požádána Rakouskem-Uherskem o 

navázání smluvních vztahů. Japonská vláda tuto žádost uvítala, jelikož se domnívala, 

že smlouva bude již uzavřena na rovnoprávnější bázi a vztahy mezi oběma zeměmi 

budou sloužit jako vzor pro ostatní země. Sám Sawa se ujal jednání a na pomoc si 

133 Šinobu Seizaburó, Nihon gaikó, Mainiči šinbunša, Tokio 1975, str. 183 
134 :7!-00*~JJD; v červenci roku 1869 nahrazeno ministerstvem zahraničních věcí gaimušó (:71-~:§') 
135 Sawa Nobujoši ?Rli~ (1836-1873); v srpnu 1869 jmenován ministrem zahraničí, před tím ve 
službách Úřadu pro zahraniční záležitosti 
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vybral Teradžimu Munenoriho. 136 V té době byly zájmy Rakousko-Uherska 

v Japonsku téměř nulové a uzavření smlouvy bylo iniciováno britskou stranou, která 

si díky doložce nejvyšších výhod slibovala získání dalších koncesí. Při uzavírání této 

smlouvy asistoval rakouské straně britský vyslanec Parkes, jemuž se podařilo nechat 

do smlouvy vkomponovat ustanovení, která ještě více rozšiřovala práva cizích zemí 

na japonském území. 

Japonsko-rakouská smlouva (Nihon ósutorí džójaku) 137 byla podepsána 

v Tokiu 18. října 1869. Pro všechny země mající smluvní vztahy s Japonskem byly 

důležitými články V, VI, Vll. Tyto články kromě právních vztahů mezi občany 

Rakousko-Uherska a Japonci dále definovaly vztahy pouze mezi občany Rakouska

Uherska pobývajícími na území Japonska a také mezi občany Rakousko-Uherska a 

příslušníky dalších cizích zemí. Vylučovaly jakoukoliv intervenci ze strany 

Japonska. 138 Tato ustanovení odebrala Japonsku právo zasahovat do právních a 

soudních záležitostí rakouských občanů na pobývajících na japonském území a díky 

doložce nejvyšších výhod mohly těchto ustanovení využít i ostatní smluvní země. 

Dalším článkem rozšiřujícím práva zemí byl článek XI týkající se termínu 

možné revize smlouvy. Ten byl stanoven na stejnou dobu jako u ostatních smluv, 

avšak byl k němu přidán dovětek, že Rakousko se kjednání o revizi přidá pouze 

v případě, budou-li s revizí souhlasit ostatní smluvní země. 139 V případě, že by 

tohoto ustanovení využily ostatní smluvní strany, snaha Japonska o revizi smluv by 

byla značně ztížena. 

Lze říci, že ačkoli si japonská vláda zacílila obchodní smlouvy revidovat, 

nakonec podepsala smlouvu, která cizím mocnostem přiznala další výhody. 

Je nutné doplnit, že toto nebyl jediný ústupek, který japonská vláda vůči 

cizím mocnostem udělala. Na nátlak Parkese Japonsko v říjnu oznámilo, že bude 

136 Teradžima Munenori ~~*!liJ (1832-1893); japonský státník; členem studentské mise vyslané 
roku 1862 do Evropy; od roku 1870 viceministrem zahraničí; od roku 1873 ministrem zahraničí v 
80.letech členem Tajné rady 
137 13 :2j\: ;;t- 7.. f- l) - ~*''l; byla podepsána zástupcem Rakousko-Uherska Freiherrem Antony von 
Petzem , Sawou a Teradžimou 
138 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai, Bakumacu to meidži iššin, Tójópurintoša, Tokio 2000, str. 215-
218 
139 lbid., str. 216 
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zrušen zákaz vývozu ledku, na nějž bude uvaleno 5% clo, a dále rýže, obilí a mouky, 

které budou vloženy do kategorie bezcelního zboží. 140 

I. 1. 2. Iwakurova mise 

V říjnu roku 1870 Sawa nechal vytvořit speciální úřad pro studium západní 

diplomacie, který se mimo jiné zabýval revizí dosavadních smluv. Úřad vládě navrhl 

zaměřit se v revizi smluv na získání reciprocity, sjednocení obsahu všech smluv, 

změnu celních tarifů, vyhrazení pobřežního obchodu pouze Japonsku a nahrazení 

tonážních poplatků poplatky za odbavení při vývozu a dovozními poplatky. 141 Dále 

doporučil, aby vláda prozatím odložila všechna jednání týkající se revize smluv a 

tento čas si ponechala k prozkoumání, jaké reformy jsou pro revizi smluv nutné. Tyto 

reformy pak co nejdříve zahájila. 142 

Sawa původně zamýšlel uspořádat v Tokiu konferenci a výše zmíněné body 

s mocnostmi prodiskutovat. Na základě doporučení úřadu však od svého záměru 

odstoupil a oznámil mocnostem, že japonská vláda by před zahájením jednání o 

revizi ráda vyslala do Evropy a USA misi, která by prozkoumala poměry na Západě 

a s vládami těchto zemí projednala otázku možné revize smluv. 

Na podzim roku 1871 nechala vláda vypravit do Japonska 48 členné 

poselstvo a do jeho čela jmenovala Iwakuru Tomomiho. Iwakura byl jedním 

z politiků, kteří se snažili o prosazení revize smluv hned po nástupu vlády Meidži. 

Ještě v dubnu roku 1869 vyjádřil znepokojení nad tím, že exteritoriální práva a 

přítomnost cizineckých jednotek v rezidenčních oblastech ctzmců narušují 

nezávislost Japonska a urgoval nutnost revize smluv. 143 

Mise se vydala na cestu v prosinci roku 1871 a jejím hlavním cílem bylo: 

1. Iniciovat projednání otázky revize smluv a zjistit, jaké reformy jsou k tomu 

nutné. 

2. Uvědomit vlády o změně vládního režimu a získat jeho uznání. 

3. Prostudovat systém západních institucí. 

14° Kadžima N ., N i hon gaikóši, Kadžima kenkjúšo šuppankai, Tokio 1966, str.l32 
141 Hademichi R., Japan Foreign Relations 1542-1936, The Hakuseido Press, Tokio 1936, str. 86 
142 Perez, Japan com es of age, str. 67 
143 Jansen M., The Emerge of Meidži Japan, Cambridge Un. Press, Londýn 1995, str. 152 
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4. Posoudit, co z výdobytků západního světa by Japonsko mělo převzít. 144 

Původním cíle mise tedy nebyla přímá jednání o revizi smluv. Japonská vláda 

spíše chtěla zjistit, jaké vyhlídky v této záležitosti má, jak by měla dále postupovat a 

jaké právní a administrativní reformy jsou nutné k posílení pozice Japonska vůči 

evropským mocnostem a USA. Přímá jednání o revizi smluv vláda zamýšlela zahájit 

až po získání všech potřebných informací. 

V lednu roku 1872 poselstvo dorazilo do Washingtonu a jeho představitelé se 

setkali s ministrem zahraničí Hamiltonem Fishem 145
• Během jednání však mezi 

oběma stranami došlo k nedorozumění. Japonská strana požádala Fishe o podepsání 

protokolu. Myslela tím však dokument neformálního charakteru, který by žádnou ze 

stran k ničemu nezavazoval. Byl by to spíše zápis z jednání, který by mohl být 

posléze posloužit jako podklad pro jednání s evropskými mocnostmi. Fish toto 

pochopil jako žádost o sepsání předběžného návrhu, jež by se stal základem pro 

následná vyjednávání o nové smlouvě. 146 

Jenže k tomuto neměli Japonci pověření. Pověřovací listina od císaře je sice 

zplnomocňovala k prodiskutování otázky možné revize, avšak nedávala Jim 

pravomoc podepsat jakýkoliv dokument. Fish žádal po lwakurovi dodat tato 

dodatečná pověření a Iwakura pro ně nechal urychleně poslat. 147 

Fish navrhl Japoncům, aby vytvořili seznam požadavků, jejichž by chtěli 

prodiskutovat. Iwakura sepsal následujících sedm bodů: 

1 . Znovuzískání tarifní autonomie. 

2. Potvrzení vymezení neutrality v době války. 

3. Zřeknutí se exteritoriálních práv na základě vytvoření nových japonských 

právních zákoníků po vzoru evropských zemí a USA. 

4. Revize ustanovení týkajících se měny a oběživa. 

5. Reciproční vydání zločinců. 

6. Zákaz vstupu organizovaných vojenských jednotek na japonské území a 

odsun vojenských jednotek, které na území Japonska nyní jsou. 

144 Nish, The Iwakura Mission in America and Europe, str. 45 
145 Hamilton Fish (1808-1893); americký státník; 1851-1857 senátor za New York; v letech 1869-
1871 ministrem zahraničí 
146 Perez, Japan comes of age, str. 68 
147Nish 1., The Iwakura Mission in America and Europe, Japan Library, Tokio 1998, str. 21 
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7. Mírové řešení sporů ve snaze předejít válečnému konfliktu. 148 

Americký historik zabývající se moderními japonskými dějinami Louis Perez 

dodává, že Japonci zamýšleli jednat pouze o hypotetických možnostech, avšak Fish 

již vlastně zahájil předběžnou diskusi o revizi smluv. 149 Po té, co Japonci zjistili, že 

jsou vtaženi do jednání, která mohou vést k podepsání nových smluv, rozhodli se 

odložit cestu do Evropy a plně se věnovat této záležitosti. 

Fish revizi výše uvedených bodů neodsouhlasil. Z tohoto důvodu Iwakura 

představil na páté konferenci pozměněný návrh, jehož podoba byla následující: 

1. Podmínění doložky nejvyšších výhod. Ta bude v ustanoveních týkajících se 

dovozních a vývozních podmínek reciproční. 

2. Reciproční právo na pronájem půdy. 

3. Vzájemná ochrana osob a majetku. 

4. Reciproční svoboda vyznání a myšlení spolu se svobodným vykonáváním 

náboženských obřadů. 

5. Mírová jednání před odvetou či válkou a zákaz vstupu vojenských jednotek 

na japonské území. 

6. Zrušení dosavadních smluv. 

7. Omezená platnost nové smlouvy. 

K tomuto byla přidána následující dodatečná ustanovení, která Japonsko USA 

garantuje: 

1. Otevření dalších pěti přístavů. 

2. Postupné rozšiřování hranic cizineckých rezidencí. 

3. Povolení vstupu a pohybu ve vnitrozemí. 

4. Pokračování konzulární jurisdikce do doby, než bude vytvořen řádně 

organizovaný soud. 

5. Možnost změny celních tarifů po uplynutí šesti měsíců od oznámení tohoto 

záměru. 

6. Uznání japonské měny jako ekvivalentu k mexickému dolaru 

v mezinárodním obchodě. 

148 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , Džójakukaisei to Nisšin sensó, str. 26-27 
149 Perez, Japan comes of age, str. 68 
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Americká strana jej nechala přezkoumat a v červnu přestavila pozměněný 

návrh, který neobsahoval zrušení konzulární jurisdikce, omezenou platnost doby 

smlouvy a zrušení dosavadních smluv. Diskuse měly nadále pokračovat, ale 

v polovině června lwakura obdržel zprávu, že japonská vláda hodlá uzavřít nové 

smlouvy, jejichž obsah bude pro všechny země shodný a smlouvy budou uzavřeny se 

všemi zeměmi najednou. Jelikož Fish toto odmítl, jednání byla 22. června ukončena. 

Fish misi varoval, že žádná evropská země nebude souhlasit s revizí smluv, dokud 

Japonsko plně nezmodernizuje a neprovede potřebné reformy svých politických 

institucí a právního systému po vzoru křesťanských zemí. 150 

Ani v Evropě, kterou následně mise navštívila, nezaznamenala v otázce 

smluv velké úspěchy. V Británii se Iwakura sešel s ministrem zahraničí Georgem 

Grandvillem 151
, s nímž zamýšlel projednat otázku možnosti revize smluv. Ten se 

k tomuto tématu pouze vyjádřil, že je příliš brzy zabývat se zrušením konzulární 

soudů a exteritoriálních práv. Nicméně dodal, že Británie je ochotna vzdát se 

konzulární jurisdikce v občanskoprávních případech za podmínky, že Japonsko 

zmodernizuje svůj právní systém. Otázka trestněprávních případů by byla předmětem 

k pozdějšímu projednání. Revize tarifní dohody dále projednávána vůbec nebyla. 152 

Grandvill požadoval po lwakurovi brzké otevření japonského vnitrozemí a volného 

pobytu v něm. Dále žádal, aby v Japonsku byla zavedena svoboda vyznání a lwakuru 

přiměl k ujištění, že zákony potlačující křesťanství nebudou znovu vyhlášeny. Toto 

se zřejmě stalo hlavním důvodem, proč byl v únoru roku 1873 zrušen zákon 

zakazující konvertovat ke křesťanství. 153 

Také Francie zaujala k revizi podobný postoj jako Británie. V květnu roku 

1872 si francouzský ministr zahraničí Charles Remusat 154 nechal vyžádat od 

francouzského chargé ďaffair v Japonsku Turenneho zprávu týkající se konzulární 

jurisdikce. Turenne se k jejímu zrušení vyjádřil následovně: "Přestože Japonsko se 

nyní ze všech sil věnuje kodifikaci nových zákonů a přizpůsobuje se požadavkům 

civilizace, a přestože v zásadě můžeme připustit, že jurisdikční práva, která jsou nám 

150 Perez, Japan comes of age, str. 69 
151 Granville George Leveson Gower ( 1815-1891); britský státník; v letech 1870-1874 a 1880-1885 
ministrem zahraničí 
152 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 133-135 
153Nish, The Iwakura Mission in America and Europe, str. 52 
154 Charles Francois Marie Remusat ( 1797-1875); francouzský státník, v roce 1840 ministrem vnitra; 
v letech 1871-1873 ministrem zahraničí 
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garantována smlouvami, jsou pouze dočasná a jednoho dne jim budou navrácena, je 

jasné, že během několika příštích let nemůžeme uzavřít dohodu, která by tato práva 

zrušila. V našem zájmu by nebylo bezpečné, pokud bychom se svěřili do rukou 

Japonců před tím, než budou vyškoleni bezúhonní soudci, kteří budou schopni 

l v ' ák "155 up atnovat no ve z ony. 

Mise následně navštívila ještě další evropské země, zde se však soustředila 

především na pozorování politického a právního systému a industrializace. Do 

Japonska se vrátila v září roku 1873. 

Přestože mise nepřinesla v bodě revize smluv nijaké výsledky, v ostatních 

bodech byla velmi úspěšná. Navštívené země uznaly nový vládní systém v čele 

s císařem a Japonsko díky této misi získalo nové poznatky v oblasti průmyslu, 

legislativy a politického a vládního systému evropských zemí a USA. Těchto 

poznatků později využilo k reformě právního a soudního systému, což byl jeden 

z hlavních předpokladů k revizi smluv. 

1. 2. Období ministra Soedžimy a neratifikovaná dohoda s Itálií 

V listopadu roku 1871 se novým ministrem zahraničí stal Soedžima 

Taneomi 156
. Mocnosti o téma revize smluv nadále nejevily žádný zájem a pokusy ze 

strany Japonska jednat o revizi uvázly na mrtvém bodě. 

Na počátku roku 1873 se tato situace náhle změnila a Soedžima začal jednat 

s Itálií o možné revizi dosavadní smlouvy. V té době byla ze strany italských 

obchodníků velká poptávka po vajíčkách bource morušového a obchodníci nutně 

potřebovali pro zvýšení vývozu této komodity volný vstup do vnitrozemí, které 

nabízelo větší možnosti jejího nákupu. Itálie z tohoto důvodu požádala Japonsko o 

povolení vstupu italských obchodníků do japonského vnitrozemí. Soedžima využil 

této situace a italské straně navrhl jednat o nové smlouvě. Itálie odsouhlasila zřeknutí 

se exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce mimo otevřené přístavy a Japonsko 

155 Sims R., French Policy Towards The Bakufu and Meidži Japan 1854-1895, Japan Library, Tokio 
1998, str. 150 
156 Teradžima Munenori {iilj ~fl§:!: {1828-1905); japonský státník; od roku 1868 na vládních pozicích; 
v letech 1871-1873 ministrem zahraničí; po zrušení plánované invaze do Koreje vystoupil z vlády; 
roku 1892 ministrem vnitra 
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povolilo italským občanům volný pohyb na japonském území pod pasovým 

systémem. Byla sepsána smlouva, která však nakonec kvůli intervenci cizích 

mocností a hlavně britského vyslance Parkese nebyla ratifikována. Ten pohrozil, že 

Británie využije doložky nejvyšších výhod a bude si nárokovat volný vstup do 

japonského vnitrozemí, aniž by se vzdala exteritoriálních práv. To Soedžima nemohl 

připustit a smlouva nevešla v platnost. 

2. Plán ministra Teradžimy, nová Japonsko-americká obchodní 

smlouva a počátky protestů veřejnosti 

Rozkol ve vládě ohledně plánu války s Koreou zapříčinil odchod Soedžimy 

z vlády a na jeho post nastoupil Teradžima Munenori. Teradžima se problémem 

smluv zabýval již před svým nástupem na post ministra. V dubnu roku 1871 zaslal 

britskému vyslanci Parkesovi neoficiální dopis, v němž vyjádřil záměr vlády 

revidovat dosavadní smlouvy. Píše v něm, že tyto smlouvy byly zhotoveny pouze pro 

cizince a jediné ustanovení týkající se Japonců cestujících do cizích zemí je dosazení 

japonského zmocněnce do hlavního města smluvní země. Smlouvy nezaručují 

japonským občanům v cizích zemích žádná práva a jsou jednostranně zaměřeny. 157 

2. 1. Zamítnutí požadavku na otevření vnitrozemí 

Již na počátku svého funkčního období byl Teradžima nucen řešit s cizími 

mocnostmi otázku otevření vnitrozemí a to vedlo k zahájení jednání ohledně zrušení 

konzulární jurisdikce. V polovině roku 1873 německý vyslanec Max von Brandt158 

kontaktoval japonské ministerstvo zahraničí v té době ještě pod vedením Soedžimy a 

požadoval pro své občany povolení vstupu do vnitrozemí. K této žádosti se okamžitě 

připojila Británie, která se domnívala, že je nutné co nejdříve využít obchodních 

možností, které japonské vnitrozemí skýtá. Tento požadavek okamžitě podpořil i 

francouzský vyslanec Jules Berthemy a záhy bylo svoláno několik konferencí. jichž 

157 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 81 
158 Max von Brandt ( 1835-1920); německý diplomat; v letech 1872 -1875 vyslancem v Japonsku; od 
roku 1875 do roku 1893 vyslancem v Číně 
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se účastnili zástupci všech smluvních zemí. Zde se dohodli, že budou po Japonsku 

žádat otevření celé země, přičemž do oblasti mimo smluvní přístavy se bude 

vstupovat s pasy. V těchto oblastech budou dodržovány zákony Japonska, avšak 

občané smluvních států budou nadále chráněni konzulární jurisdikcí. Tento 

požadavek byl předložen Teradžimovy, který na toto reagoval s tím, že mocnostem 

vyhoví pouze, pokud se vzdají exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce. 

Mocnosti neměly v úmyslu se těchto výsad vzdát a přednesly další návrh. 

Japonsku měl brzy vypršet termín splátky Šimonoseckých reparací. Toho mocnosti 

využily a nabídly Teradžimovy anulaci splátek výměnou za otevření vnitrozemí. 

Tento návrh japonská vláda zamítla. 

Mocnosti se nenechaly odradit a brzy našly nový způsob, jak tlačit na 

japonskou vládu, aby vyhověla jejich požadavku. Využily doložky nejvyšších výhod 

a argumentovaly, že japonská vláda zaměstnává velký počet odborníků cizí státní 

příslušnosti a mnohým z nich je povoleno svobodně se pohybovat po celé zemi. Tito 

lidé jsou příslušníky určitého národa. Doložka nejvyšších výhod opravňuje smluvní 

země využít privilegia, které bylo garantováno jiné zemi či jinému národu, tudíž 

země mohou využít práva přiznaného i pouhým jedincům jednoho národa. 159 

Jednání ohledně otevření vnitrozemí a zrušení exteritoriálních práv trvala 

téměř rok, ale žádné plody nepřinesla. Teradžima si tím ověřil, že západní mocnosti 

se v blízké budoucnosti exteritoriálních práv v žádném případě vzdát nehodlají, ale 

všemožnými prostředky se budou snažit přimět Japonsko otevřít své vnitrozemí. 

2. 2. Snaha Japonska o revizi tarifní dohody a nová Japonsko

americká obchodní smlouva 

Po této zkušenosti Teradžima usoudil, že revize smlouvy v bodě 

exteritoriálních práv bude muset být odsunuta a začal se soustředit na revizi tarifní 

dohody. 

Dle Tarifní dohody z roku 1866 bylo na většinu dováženého zboží uvaleno 

clo ve výši pouhých 5% a Japonsko nemělo právo toto procento navyšovat. Britský 

historik F. C. Jones k tomuto problému dodává: "Takto nízká dovozní daň 

159 Sims, French Policy Towards The Bakufu and Meiji Japan, str. 155 
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omezovala snahu Japonska zvýšit státní příjmy a snahu vytvořit domácí průmysl 

vystavovala napospas zahraniční konkurenci. Japonská vláda toto považovala za 

velkou nespravedlnost a usilovala o získání tarifní autonomie." 160 

Skutečností, která upřednostňovala revizi tarifů před znovuzískáním 

exteritoriálních práv, byla, že japonské veřejné finance se v té době nacházely 

v kritickém stavu. Vláda došla k závěru, že tuto situaci lze vyřešit pouze zvýšením 

veřejných daní. Teradžima se však obával, že zvýšení daní by mohlo vyvolat vážné 

protesty ze strany veřejnosti, která by mohla nastolit otázku, z jakého důvodu je její 

daňové zatížení vyšší a dovozní clo na zahraniční výrobky stále neúměrně nízké. 161 

Domníval se tedy, že právě revize tarifní dohody může napomoci vyřešit složitou 

finanční situaci, která Japonsko právě sužovala. Za dané situace považoval za 

naléhavější získat tarifní autonomii, než požadovat zrušení exteritoriálních práv, což 

se by se neobešlo bez zdlouhavé reformy práva a soudního systému po vzoru 

' d ' h '162 zapa mc zemi. 

Teradžima se po konzultaci se Erastem Smithem 1 ~3americkým odborníkem na 

západní právo rozhodl, že bude výhodnější vést jednání s každou zemí zvlášť. 

V roce 1875 pak začal ústní vyjednávání s mocnostmi, kterým navrhl vzdát se 

ustanovení, které Japonsku znemožňuje upravovat výši dovozního cla na zahraniční 

výrobky. Přislíbil, že výše vývozního cla by se nadále pohybovala v přiměřené výši a 

Japonsko by zrušilo vývozní clo a otevřelo další přístavy. 

Británie tento návrh okamžitě zamítla, neboť se jevil jako značně nevýhodný, 

jelikož dovoz britského zboží do Japonska dalece převyšoval vývoz. 164 Ani ostatní 

evropské země tento návrh nepodpořily. 

Oproti tomu americký vyslanec John Bingham 165 shledal tento návrh 

přijatelným a zaslal jej své vládě. Takováto revize by USA přinesla větší zisk, jelikož 

vývoz zboží z Japonska byl vyšší než dovoz. V dubnu roku 1875 japonský vyslanec 

160 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 87 
161 Jansen, The Emerge of Meiji Japan, str. 158 
162 Hademichi R., Japan Foreign Relations 1542-1936, str. 90 
163 Erastus Peshine Smith; americký právník; mezi léty 1871-1876 najat japonským ministerstvem 
zahraničí, zde zaměstnán jako poradce 
164 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , Džójakukaisei to Nisšin sensó, str. 65 
165 John Armor Bingham ( 1815-1900); americký politik a kongresman, prokurátor v případě atentátu 
na prezidenta Lincolna; mezi léty 1873-1885 vyslancem v Japonsku 
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v USA Jošida Kijonari 166 započal jednání s Fisheru, avšak Fish na výše uvedený 

návrh nakonec nepřistoupil. Zamítnutí zdůvodnil, že co se týče zahraniční politiky 

vůči Japonsku, USA musejí brát ohledy na evropské země a jednat také v jejich 

zájmu. 

Ovšem v březnu roku 1877 byl prezidentem USA zvolen Rutherford Hayes167 

a došlo ke změně v kabinetu. Na post ministra zahraničí byl jmenován William 

Evarts 168
. Evarts se přiklonil k názoru, že pro USA bude efektivnější jednat nezávisle 

na ostatních zemích a jednání s Japonskem podpořil. Své rozhodnutí komentoval 

následovně: "Po dlouhém období izolace Japonsko udělalo během krátké doby 

dlouhý krok na cestě k osvětě a pokroku a nemůže se dočkat doby, kdy jeho vztahy 

s národy Evropy a USA budou takové, jaké tyto národy udržují mezi sebou.'d69 

Japonská vláda měla v úmyslu pokračovat v jednáních s USA, avšak v lednu 

1877 došlo ke vzpouře v Sacumě a byla nucena obrátit veškerou pozornost na řešení 

tohoto problému. Jednání s USA o možné revizi smluv přerušila. 

V říjnu téhož roku se k jednáním znovu vrátila a navrhla USA zrušení 

vývozního cla a otevření dvou či více přístavů s možností vybudování rezidence 

výměnou za přiznání tarifní autonomie. V lednu roku 1878 začala ve Washingtonu 

mezi Jošidou a Evartsem jednání a obě strany nakonec dosáhly dohody. Dne 25. 

července 1878 byla podepsána Japonská obchodní dohoda (Ničibei šincúšó 

džójaku) 170
. Článek I anuloval tarifní ustanovení obsažená ve smlouvě z roku 1858 a 

v Tarifní dohodě z roku 1866 a přiznal Japonsku kontrolu nad celními tarify. Ovšem 

toto bylo podmíněno článkem II, který stanovil, že clo uvalené na americké zboží 

nesmí být vyšší, než stejný druh zboží dováženého z ostatních smluvních zemí. 

Článek III určoval, že na zboží exportované z Japonska do USA nebude uvaleno 

vývozní clo. Článek V přiznal Japonsku právo kontroly pobřežního obchodu. 

Článkem VI Japonsko přislíbilo otevřít další přístavy. Velmi důležitým článkem 

dohody však byl článek X, který udával, že dohoda vejde v platnost pouze za 

166 Jošida Kijonari 151I!i't!tfilt (1845-1891); mezi léty 1874 -1882 vyslancem v USA; později jedním 
z genró a poté členem Tajné rady 
167 Rutherford Birchard Hayers (1822-1893); 19. prezident USA; ve funkci v letech 18771-1881; před 
tím guvernérem Ohaia 
168 William Maxwell Evarts ( 1818-190 I); americký státník a právník; v letech 1868-1869 generálním 
prokurátorem Spojených států; v letech 1877-1881 ministrem zahraničí 
169 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 88 
170 S *~i!!ilffi~;ý{'.J; podepsána Evartsem a Jošidou 
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podmínky, že smlouvy stejného charakteru budou uzavřeny i s ostatními zeměmi 

majícími s Japonskem smluvní vztahy. 171 Lze tedy říci, že tento článek udělal 

z dohody bezvýznamný list papíru, jelikož ostatní země se nezdály být takovémuto 

obsahu smlouvy nakloněny. Bingham se sice snažil o vypuštění tohoto článku, ale 

ministerstvo zahraničí ani kongres tento krok neodsouhlasily. Budoucnost smlouvy 

tedy závisela na tom, k jakému vývoji dojde v jednáních s Evropou. Ratifikace byla 

následný rok sice uskutečněna, ale právě kvůli článku X dohoda nikdy nevešla 

v platnost. 

Britský vyslanec Parkes, jehož země byla na prvním místě v dovozu komodit 

do Japonska, obsahu smlouvy nijak nakloněn nebyl. Využil proto veškerého vlivu, 

aby přesvědčil vyslance ostatních smluvních zemí, že tato dohoda do budoucna 

nepřinese žádné výhody. Parkes na tuto dohodu reagoval následovně: "Američané 

s Japonci uzavřeli smlouvu- takovou smlouvu! Ale oni sami se pojistili před jejími 

následky a to tak, že podmínili tuto smlouvu tím, že nevejde v platnost, dokud ostatní 

mocnosti neodsouhlasí podobné smlouvy, což my do jednoho rozhodně nehodláme 

udělat. To by se (evropské mocnosti) naprosto odevzdaly do rukou Japonců. Záměr 

Američanů je jasný -přejí si jen, aby Japonci uvěřili, že Amerika se snaží vyhovět 

jejich přáním a je-li to nemožné, tak pouze kvůli ostatním státům, zejména Anglii a 

H.S.P.(Parkes), které jim to znemožnily." 172 

Zatímco Jošida jednal v USA s tamní vládou, japonský vyslanec v Británii 

Ueno Kagenori 173 se snažil vyjednávat s britským ministrem zahraničí Salisburym 174
• 

Salisbury potvrdil slova Parkese s tím, že sice chápe snahu Japonska získat kontrolu 

nad výší cla, ale za nynější ekonomické situace, kdy dovoz britského zboží zdaleka 

převyšuje vývoz, by jakékoliv zvýšení cla neblaze ovlivnilo obchod mezi oběma 

zeměmi a zapříčinilo britským obchodníkům velké ztráty. 175 Salisbury později 

naznačil, že Británie by byla ochotna v budoucnu přistoupit na malé procentuální 

171 Malloy W. M., Treaties, Conventions, International acts, and Protocols 1776-1909, Washington 
Government Printing Office, Washington 1910, str. 1021-1024 
172 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 89 
173 Ueno Kagenori _l:Jf J:{fj[i ( 1845-1888); japonský diplomat; od roku 1868 ve službách ministerstva 
zahraničí; roku 1869 jmenován zvláštním zmocněncem na Havaji, kde řešil problém japonských 
přistěhovalců; mezi léty 1874-1879 vyslancem v Británii 
174 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of Salisbury (1830-1903); britský státník; 
v letech 1878-1880, 1885-1886, 1888-1892, 1895-1902 ministrem zahraničí; v letech 1885-1886, 
1886- 1892, 1895-1902 britským premiérem 
175 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 140 
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navýšení dovozního cla. Dále vyjádřil přání, že rozhovory v podobě konferencí se 

všemi smluvními zeměmi by měly být vedeny v Tokiu a japonskou vládu uvědomil, 

že je nutné přijít s návrhy v reálné podobě, což doposud učiněno nebylo. 176 Perez 

tento potup vysvětluje tím, že Británie si chtěla udržet kontrolu nad jednáními, 

zajistit jednotný postup všech zemí a ujistit se, že žádná země v honbě za získání 

obchodních výhod nepřizná Japonsku více ústupků. 177 

Japonsko jednalo o získání tarifní autonomie také s Francií, Německem, 

Ruskem a Itálií. Rusko a Itálie na nové podmínky přistoupily, ale Francie 

s Německem pod vlivem Británie návrh sepsaný po vzoru USA odmítly. 

Tato hořká zkušenost Japonsku potvrdila, že se Parkes ve svých slovech 

nemýlil. Ač byla japonská vláda velmi blízko a revizi smlouvy v bodě celních tarifů 

měla přímo nadosah, díky velkému vlivu Británie mezi ostatními mocnostmi 

nakonec tento první přímý pokus ztroskotal. Japonská vláda pochopila, že se 

v budoucnu bude muset soustředit na vyjednávání s Británií, podle níž se budou řídit 

i ostatní evropské země. 

2. 3. Počátky protestů veřejnosti za zrušení konzulární jurisdikce 

V druhé polovině sedmdesátých let lze vypozorovat zvýšený zájem veřejnosti 

o vládní zahraniční politiku a kroky vlády v revizi smluv. Přestože však Teradžima 

předpokládal, že veřejnost by mohla být znepokojena nízkými tarify, ve skutečnosti 

to byly exteritoriální práva a konzulární soudy, které se staly předmětem veřejných 

diskusí. 

V únoru roku 1878 totiž došlo k incidentu, který vyvolal veřejné pobouření, a 

japonská veřejnost začala volat po znovuzískání jurisdikční autonomie. Britský 

obchodník John Hartley dovezl do Japonska opium, v souladu se smlouvami a 

japonskými zákony přísně zakázáno. Byl postaven před konzulární soud, ale ten ho 

zprostil obvinění s odůvodněním, že dle Tarifní dohody z roku 1866 je povoleno do 

země dovážet lékařské opium. Japonská veřejnost se s tímto verdiktem neztotožnila a 

žádala spravedlivý trest adekvátní takovému, jakým by byl potrestán občan Japonska. 

176 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 90 
177 Perez, Japan comes ofage, str. 74 
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Dalším případem v tom samém roce, který vzbudil pozornost veřejnosti, bylo 

zavlečení cholery do přístavu Nagasaki, jelikož cizí lodě se odmítaly podřídit 

karanténním opatřením nařízených japonskou vládou. Podobných případů v té době 

nebylo málo a pokaždé podráždily veřejné mínění, které si začalo uvědomovat, že 

koncese přiznané smluvním zemím hrubě narušují suverenitu Japonska. 

Spíše než neúspěch vládní politiky v otázce revize smluv, se jednalo o 

takovéto případy, které vyvolaly nespokojenost veřejnosti se zahraniční politikou 

státu. Teradžima, který se za vzniklou situaci cítil zodpovědný, v září roku 1879 na 

post ministra zahraničí rezignoval. 178 

Za Teradžimova funkčního období však k jistému pokroku v zrovnoprávnění 

vztahů s evropskými zeměmi a USA však bylo dosaženo. Japonsko se stalo členem 

Mezinárodní poštovní unie a v roce 1878 podepsalo s ostatními členskými zeměmi 

Pařížskou konvenci. To znamenalo, že cizí státy, které si na území Japonska do té 

doby držely poštovní úřady, je byly nuceny zrušit a celou poštovní administrativu 

předat do rukou Japonska. 179 

3. Inoueho plán konferenčních jednání s mocnostmi a potlačení 

protestů ze strany veřejnosti a opozice 

Po rezignaci Teradžimy nastoupil v září roku 1879 na post ministra zahraničí 

Inoue Kaoru. 180 Inoue poučen nezdarem svého předchůdce naprosto změnil taktiku 

vyjednávání. Po zjištění, že jednání s každou zemí zvlášť nepřineslo očekávané 

výsledky, vyhověl Salisburyho přání a rozhodl se, že se zástupci všech zemí bude 

jednat pořádáním konferencí v Tokiu. Dále jeho rozhodnutím bylo, že nebude 

preferovat revizi pouze jedné části smluv, ale bude požadovat revizi tarifní dohody a 

178 Kamikawa H., Japan - American Diplomatic Relations in the Meiji - Taisho Era, Pan Pacific Press, 
Tokio 1958, str. 140 
179 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 91 
Británie se této výsady vzdala až v roce 1879, po té co lnoue a Parkes uzavřeli zvláštní dohodu. 
180 Inoue Kaoru Jt 1-.~(1835-1915); japonský státník; v letech 1871-1873 viceministrem financí; 
v letech 1879-1887 ministrem zahraničí; v letech 1888-1889 ministrem zemědělství a obchodu; 1892-
94 ministrem vnitra; roku 1898 ministrem financí, po té genró 
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znovuzískání jurisdikčních práv dohromady. K tomuto rozhodnutí ho zřejmě přivedl 

fakt, že bylo nutné brát v úvahu i názor veřejnosti, která volala po zrušení 

exteritoriálních práv. Inoue si uvědomoval silný vliv Británie na postoj ostatních 

smluvních zemí k revizi a vzal v úvahu, že zájmy Británie v Japonsku zdaleka 

předčily zájmy ostatních zemí. 181 Na základě těchto faktů se rozhodl orientovat 

v jednáních na tuto zemi. Domníval se, že podaří-li se mu přesvědčit Británii, ostatní 

země ji budou následovat. 

3. 1. Reforma práva jako základní předpoklad revize 

Jak již bylo zmíněno, jako hlavní předpoklad k zrušení exteritoriálních práv a 

konzulární jurisdikce byla reforma právního a soudního systému. Na počátku 

semdesátých let vláda pozvala do Japonska evropské odborníky na právo, mezi nimiž 

při tvorbě zákoníků sehrál důležitou úlohu francouzský právník Gustav 

Boissonade 182 Tito odborníci se pak podíleli na kompilaci moderních japonských 

právních zákoníků. V červenci roku 1880 byla pod vedením Boissonadeho 

dokončena reforma trestního práva, byl vydán trestní zákoník založený na 

francouzském právu a spolu s trestním právem procesním vešel v platnost k I. lednu 

roku 1882. Boissonademu byl v roce 1879 také svěřen úkol dohlížet na kompilaci 

občanskoprávního zákoníku, který měl být dokončen během první poloviny 

osmdesátých let. Tvorba obchodního zákoníku byla svěřena do rukou německému 

, ' db 'k . H . R 1 · 183 pravmmu o orm ovt ermannovt oes erovt. 

Vláda se domnívala, že přijmutí trestního práva po vzoru evropských zemí 

ujistí mocnosti, že Japonsko je schopno zabezpečit práva cizinců na území Japonska. 

To přesvědčí mocnosti, že exteritoriální práva spolu s konzulární jurisdikcí již nejsou 

zapotřebí a pokus o revizi smluv bude tentokráte úspěšný. Mocnosti se s touto 

myšlenkou zcela neztotožnily. I přestože zákoníkům sloužilo za vzor západní právo, 

' ' 
181 V roce 1880 zaujímal dovoz britského zboží do Japonska 53% z celkového počtu a v zemi trvale 
pobývalo 1200 Britů z celkového počtu 2650 usedlíků. 
182 Gustave Emile Boissonade de Fontarbie (1825-1910) na základě přednášky o západním právu 
členům japonské mise byl pozván do Japonska a stal se právním poradcem na ministerstvu 
spravedlnosti; v roce 1875 jmenován poradcem genró; v Japonsku zůstal do roku 1895 
183 Kari Friedrich Hermann Roesler ( 1834-1894 ); německý odborník na právo a ekonomii; roku 1878 
pozván do Japonska jako odborný poradce ministerstva zahraničí v oblasti mezinárodního práva; od 
roku 1884 poradcem japonského kabinetu, v Japonsku do roku 1894 
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samy mocnosti si nebyly jisté, zda tyto evropsky koncipované zákoníky budou 

fungovat v zemi, jejíž kultura a zvyky jsou od pradávna odlišné od křesťanských 

zemí. I přestože by tyto zákoníky byly uvedeny v platnost během několika 

následujících let, mocnosti stejně neměly v úmyslu vzdát svých výsad. Jako příklad 

lze uvést Francii, která odmítala vzdát se exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce 

i po té, co byl trestní zákoník zkompilovaný dle jejího práva předními odborníky na 

francouzské právo uveden v platnost. 

Otázkou také zůstává, do jaké míry sami Japonci věřili ve funkčnost nově 

vytvořených zákonů. Někteří japonští experti na právo kritizovali zákoníky s tím, že 

"zavedení nového systému práva pouze na základě jejich přímého převzetí od cizích 

zemí vyžaduje násilnou změnu základů celé společnosti". 184 

I vláda měla o funkčnosti nových zákonů pochybnosti. Z tohoto důvodu 

nechala v roce 1882 přezkoumat nový trestní zákoník a ještě nedokončený občanský 

zákoník a problémové body opravit. Občanský zákoník pro svůj přílišný evropský 

charakter v platnost nevešel. Trestní zákoník platil pouze do roku 1890 a po té byl 

nahrazen novým. I ostatní zákoníky byly promulgovány až po roce 1890 a všechny 

byly předělány podle německého práva. 

V daném momentě však vláda stavěla na skutečnosti, že zákoníky jsou téměř 

hotovy a brzy vejdou v platnost. To se snažila použít jako jeden z hlavních 

argumentů při vyjednávání s mocnostmi. 

3. 2. Přípravná konference 

V roce 1880 Inoue najal nového poradce na mezinárodní právo Henryho 

Denisona. 185 Denison pomohl vypracovat Inouemu návrh, dle kterého by měla být 

vedena jednání. Denison stavěl na myšlence, že pro cizí mocnosti je velmi důležité 

získat otevření celé země a možnost volného pohybu a pobytu v ní. Otevření 

vnitrozemí pokládal nejcennější "zboží" a domníval se, že mocnosti pro jeho získání 

184 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. I 04 
185 

Henry Willard Denison ( 1846-1914); americký diplomat a odborník na právo; v letech 1870-1880 
vicekonzul; v letech 1880-1914 poradcem japonského ministerstva zahraničí v otázce mezinárodního 
práv; pomohl navrhnout Sino-japonskou smlouvu z roku 1894, Dohodu o Anglo-japonské alianci a 
Japonsku asistoval při uzavírání Portsmouthské mírové smlouvy z roku 1902; hrál důležitou roli při 
vyjednávání revize smluv 
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budou ochotny nabídnout nemalé ústupky. Pokud se Japonsko rozhodne své 

vnitrozemí otevřít, tak pouze za podmínky úplného zrušení konzulární jurisdikce a 

exteritoriálních práv. Inoue na tomto principu postavil svůj návrh. 186 

V červenci roku 1881 Inoue zaslal zástupcům všech zemí předběžný návrh 

bodů revize smlouvy. V tomto návrhu se referoval k Denisonovi a žádal plnou 

jurisdikční autonomii, jakmile budou všechny právní reformy dokončeny. Britský 

ministr zahraničí Grandvill navrhl Mori Arinorimu 187 japonskému vyslanci v 

Británii, aby doporučil své vládě zahájit pouze předběžná konferenční jednání, kde 

by se předmětné body prodiskutovaly a bylo dosaženo předběžné dohody, kterou by 

každá země odsouhlasila. Tato dohoda by posléze byla použita jako podklad pro 

novou smlouvu s jednotlivou zemí. Tyto smlouvy by Japonsko mohlo uzavřít 

s každou zemí zvlášť. Inoue tento návrh přijal a obeslal zástupce všech zemí. USA 

se zpočátku odmítlo připojit a rozhodlo se jednat separátně. 

25. ledna 1882 byla v Tokiu zahájena přípravná konferenční jednání. Těchto 

jednání se nakonec účastnil i Bingham vyslanec USA, avšak měl jasné instrukce 

nepřijmout žádné závazky. Inoue zde představil opravenou koncepci návrhu smluv. 

Ta se týkala hlavně zrušení exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce a Inoue 

přišel s myšlenkou smíšených soudů. Mocnosti se vzdají výše uvedených výsad za 

podmínky, že bude dokončena reforma právního systému a zákoníky budou 

přeloženy do některého evropského jazyka. Po té co se tak stane, bude ustanoveno 

pětileté přechodné období, během něhož budou fungovat soudy složené z japonských 

soudců a soudců cizí státní příslušnosti. Soudit budou dle japonského práva. Tyto 

smíšené soudy budou mít právo rozhodovat jak občanskoprávní tak trestněprávní 

spory vzniklé mezi Japonci a příslušníky cizích zemí, ale budou také řešit spory 

týkající se cizinců různých státních příslušností. Po pěti letech budou tyto soudy 

zrušeny a občané cizích zemí budou podřízeni japonským zákonům. Občanskoprávní 

spory mezi občany stejné národnosti budou nadále řešeny konzulárními soudy. 

Japonsko povolí smíšené rezidence cizinců a volný pohyb cizinců ve vnitrozemí s 

možností pobytu a vlastnictvím nemovitostí. 188 

186Perez, Japan comes of age, str. 75 
187 Mori Arinori $1ftL(1847-1889); japonský státník; vyslanec vČíně; 1879-1886 vyslancem 
v Británii; v létech 1886-1889 ministrem školství 
188 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 168-169 
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Inoue nežádal tarifní autonomii, pouze navrhl změnu tarifních sazeb. Nový 

sazebník obsahoval 485 položek rozdělených do 13 skupin s výší cla pohybující se 

mezi 3-25% z ceny zboží. 189 

Americký vyslanec Bingham s těmito podmínkami vcelku souhlasil a 

předložil je své vládě s tím, že by toto mohlo sloužit jako základ nové smlouvy mezi 

oběma zeměmi. USA bylo sice ochotno přistoupit na tarifní změny, ale nebylo 

připraveno vzdát se exteritoriálních práv a Inoueho návrh zamítlo. I německý 

vyslanec Kari von Eisendecker190 pokládal návrh za vcelku realizovatelný. 

Ovšem britský vyslanec Parkes s návrhem nesouhlasil a předložil návrh svůj, 

který odrážel jeho vlastní postoj k dané věci. Zdůraznil, že reforma práva zatím ještě 

není dokončena, trestní zákoník je v platnosti pouze jeden rok a Japonsku stále chybí 

zákoník občanský spolu se zákoníkem obchodním. Namítal, že i pokud tyto zákoníky 

budou dokončeny, nezaručí to, že japonský soudní systém bude bezpečně fungovat. 

Vyjádřil obavy, že japonští soudci nebudou dostatečně kvalifikováni, aby soudili 

spory cizinců. Ani smíšené soudy dle něj nejsou zárukou spravedlivého procesu. 

Kromě toho nad těmito zákoníky vyjádřil pochybnosti, jelikož jim za vzor sloužilo 

francouzské a německé právo, a počítá-li se také se jmenováním britských soudců, 

mělo by při tvorbě zákoníků být bráno v potaz také právo britské. Inouemu vyčítal, 

že jeho plán nepočítá se žádnou zkušební dobou, ve které by se ukázalo, zda 

takovýto systém bude fungovat. Další bod, který neušel Parkesově kritice, byla doba 

platnosti smlouvy. Inoue navrhoval dobu platnosti smlouvy na 12 let a tarifní 

konvence na 8 let, přičemž po uplynutí této doby by mohla každá ze stran smlouvu 

vypovědět. Parkes se hájil tím, že toto nebylo v minulosti garantováno žádné 

nezápadní zemí a ani ve smlouvách z roku 1858 tento bod obsažen není. Inoue však 

na tomto ustanovení trval, jelikož se domníval, že v souladu s mezinárodním právem 

by možnost smlouvu ze strany Japonska vypovědět smlouvy po vypršení stanovené 

doby Japonsku měla být garantována. 

Dle poradce vlády Alexandra Siebolda 191 jedním z hlavních důvodů 

zamítavého postoje Británie byly obavy, že ztráta exteritoriálních práv v Japonsku by 

189 Kamikawa, Japan- American Diplomatic Relations in the Meiji- Taisho Era, str. 147 
19° Kari von Eisendecker ; v letech 1875 až 1882 vyslancem v Japonsku 
191 Alexander von Siebold ( 1845-1891 ); syn Franze Siebolda vědce, který v Tokugavském Japonsku 
vyučoval západní medicínu. Alexander byl mezi léty 1870 až 1891 najat japonskou vládou jako 
tlumočník, překladatel a poradce v diplomatických záležitostech. 
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mohla mít i neblahý vliv na postavení Británie v Číně, kde se taktéž těšila výhodám, 

které byly poskytovány exteritoriálními právy. 192 Kromě toho na britské straně 

panovaly názory, že Japonci důležitost exteritoriality přehánějí a tak malý počet 

ctzmců v několika přístavech může být sotva záležitostí k vážnějšímu 

znepokojení. 193 Je sice pravda, že v té době pobývalo v Japonsku okolo 3,5 tisíc 

cizinců, ale jak se již ukázalo chování cizinců a neadekvátní rozsudky konzulárních 

soudů vyvolaly vážné problémy, kterým japonská vláda musela čelit. 

I přes zamítavý postoj Británie přípravná konference ještě nějakou dobu 

pokračovala. Země jednaly také o celních tarifech, ale na jejich změně se nemohly 

dohodnout. Každá země totiž žádala pro nejvíce dovážené komodity do Japonska co 

nejnižší clo. V bodě tarifů nakonec bylo dosaženo dohody, při čemž Japonsko zemím 

vyhovělo a plánovanou výši cla na některé importní zboží snížilo. 194 

Konference v bodě exteritoriálních práv nepřinesla konkrétní výsledky a na 

16. zasedání v červenci 1882 byla ukončena. Perez však výsledek konferencí 

nehodnotí nijak negativně. Dodává, že ačkoliv konference skončila bez úspěchu, pro 

Japonsko přinesla prospěch hlavně ve změně přístupu smluvních mocností k revizi 

smluv, neboť i mocnosti si začaly uvědomovat nutnost revize smluv. Otázka tedy již 

nestála, zda-li smlouvy revidovat, ale kdy a jak. Kromě toho zaměstnanci 

ministerstva zahraničí svou účastí na této konferenci získali velmi cenné zkušenosti, 

které mohli využít při budoucíchjednáních. 195 

3. 3. Konferenční jednání 

I po přerušení konference Inoue pokračoval v jednání s Británií. Mezitím byl 

Parkes vyměněn za Francise Plunketta 196 a s ním Inoue dospěl k jisté dohodě. 

Británie bude ochotna obchodní smlouvu z roku 1858 nahradit novou, pokud 

Japonsko zreformuje právní systém, konkrétně opraví trestní, dokončí občanský a 

obchodní zákoník a postoupí je Británii ke kontrole a schválení. To bylo podmíněno 

192 Jo nes, Extraterritoriality in Japan, str. I O I 
193 lbid., str. I 03 
194 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 171 
195 Perez, Japan comes of age, str. 75 
196 Francis Richard Plunkett ( 1835-1907); britský diplomat; na vyslanectví v Japonsku zaměstnán od 
roku 1873; v 1884-1887 britským vyslancem v Japonsku; od roku 1900 vyslancem ve Vídni 
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tím, že Japonsko otevře celou zemi a povolí volný pohyb cizinců v ní. K tomuto 

návrhu se připojily i další země. 

Na tento popud se v červnu roku 1884 Inoue rozhodl znovu zahájit 

konferenční jednání a každému zastupitelství smluvní země zaslal memorandum. 

V něm navrhoval, aby byly uzavřeny prozatímní smlouvy, které by byly zrušeny po 

deseti letech, za podmínky, že nejdéle 3 roky před jejich zrušením Japonsko otevře 

své vnitrozemí. S otevřením vnitrozemí by byla zrušena veškerá exteritoriální práva 

a konzulární soudy. Než se tak stane, by byla Japonsku částečně navrácena 

jurisdikční práva. Soudní případy cizinců, kteří porušili nařízení vydaná japonskou 

vládou či japonskou policií s předpokládaným trestem odnětí svobody do 10 dnů 

nebo s pokutou do 30 jenů by byly souzeni japonskými soudy. Ostatní by spadali do 

pravomoci konzulárních soudů. Občanskoprávní soudní spory do výše částky 500 

jenů, které vyvstanou mezi příslušníkem smluvní země a občanem Japonska, by byly 

souzeny japonským soudem. Co se týče tarifů, Inoue navrhoval ponechat tarifní 

dohodu, která byla odsouhlasena na přípravné konferenci. 197 

Mocnosti souhlasili s projednáním výše uvedeného návrhu a na tomto základě 

Inoue svolal 1. května rokul886 oficiální konferenci projednávající revizi smluv. 

K tomu, že konference mohla být zahájena, značně přispěla změna postoje Británie a 

Německa. Jones vidí jako hlavní důvod změny postoje obou zemí fakt, že Japonsko 

od roku 1882 pokročilo v reformách právního systému a začalo s reorganizací 

vládních institucí. 198 V roce 1885 byla při ministerstvu zahraničí, jakožto součást 

prací na revizi smluv, ustanovena komise zabývající se prostudováním nově 

vytvořených zákonů a revizí jejich sporných článků. 199 Kromě toho v roce 1885 byl 

vytvořen vládní kabinet pod vedením ltóa Hirobumiho200 a začaly práce na kompilaci 

ústavy. 

Oproti tomu, Perez uvádí jako jednu z hlavních příčin výše uvedené změny 

přeložení britského vyslance Parkese do Číny. Popisuje Parkese jako velmi 

schopného, ale také arogantního a autokratického diplomata pohlížejícího na 

197 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 181 
198 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. I 07 
199 Kokkai bangi čósakai, Nihongaikó hjakunenši, Kokkai insacu kabušikigaiša, Tokio 1986, str. 34 
200 ltó Hirobumi {jl" Ji, lW )C (1841-1909); první japonský premiér; na premiérském postu celkem 
čtyřikrát; jedním z tvůrců první japonské ústavy, člen Iwakurovy mise, v níž byl zástupcem Iwakury; 
v letech 1872-1873 studijní cesta po Evropě s cílem prostudování evropských vládních institucí; po 
návratu reorganizace vlády a kompilace ústavy dle německého vládního systému 
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Japonsko jako na nerovnocenného partnera, který nemá nárok žádat přiznání stejných 

práv jako západní země. Měl snahu v Japonsku zavést stejnou politiku jako v Číně. 

Byl to právě on, kdo využil svého vlivu a překazil všechna dosavadní jednání o revizi 

smluv.201 Jeho nástupce Plunkett byl přístupnější v hledání kompromisních řešení. 

Mocnosti v základě odsouhlasily výše uvedený návrh, čímž Japonsku 

přiznaly základní princip právní autonomie, ale podmínily jej určitými zárukami. 

Jednání se pak spíše orientovala na definování těchto záruk, které měly být v planosti 

po dobu, než bude plně dokončena právní reforma a vyškoleni japonští soudci a 

obhájci. Inoue se tomuto přizpůsobil a návrh pozměnil do následující formy. Cizí 

mocnosti zruší mimo cizinecké rezidence určené smlouvami konzulární jurisdikci 

hned, jak bude publikována anglická verze nového trestního a občanskoprávního 

zákoníku a bude zde uplatněno japonské právo. Po té, co se tak stane, Japonsko 

otevře vnitrozemí ke vstupu a pobytu. V cizineckých rezidencích budou konzulární 

soudy trvat ještě 3 roky od podpisu smlouvy. Pak budou zrušeny i zde a občané 

cizích států se na celém území Japonska se budou řídit japonskými zákony. Během 

této doby budou vytvořeny smíšené soudy se soudci a žalobci, kteří budou občany 

některé ze smluvních zemí. Tyto soudy budou soudit případy, v nichž jsou 

zainteresování občané cizí státní příslušnosti. Po zrušení konzulární jurisdikce a 

exteritoriálních práv budou cizinci moci po celé zemi obchodovat, a taktéž budou mít 

právo zde nakupovat a vlastnit nemovitosti. Každý nově vytvořený zákon bude před 

promulgací postoupen smluvním zemím ke kontrole a schválení. 202 

Tento návrh se stal pilířem pro následná jednání, avšak na šesté konferenci 

konající se 15. června roku 1886 Británie a Německo přišly s radikálnějším návrhem. 

1. Japonsko otevře cizincům vnitrozemí do 2 let od ratifikace nové smlouvy. 

Cizinci budou užívat stejných práv jako Japonci. Bude jim zde povolen volný 

pohyb, pobyt, obchod, podnikání a to i v průmyslu a povoleno vlastnit 

nemovitosti. 

2. Japonsko dokončí kompilaci zákoníků práva a to konkrétně trestního, 

občanského, obchodního, námořního, majetkového a sbírku právních a 

vyšetřovacích postupů a policejních předpisů a toto vše vstoupí v platnost. 

201 Perez, Japan comes oť age, str. 72, 75 
202 Iddittie J ., Marquis Ok urna ,Bibliografical study in the Rice oť Democratic Japan, The Hakuseido 
Press, Tokio 1940, str. 249 
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Tyto právní zákoníky budou přeloženy do angličtiny a postoupí je 

mocnostem ke kontrole a schválení do 6ti měsíců před otevřením vnitrozemí. 

3. Po otevření vnitrozemí bude stanoveno tříleté přechodné období, během 

něhož budou v Tokiu, Jokohamě, Ósace, Nagasaki a Hakodate nadále 

fungovat konzulární soudy. V ostatních částech Japonska budou CIZinCI 

podléhat japonské jurisdikci. Konzulární soudy se budou řídit japonským 

policejním a soudním řádem. 

4. Během tříletého přechodného období bude zaveden systém smíšených soudů 

se soudci a prokurátory se státní příslušností smluvních států. Během 

funkčního období budou moci být odvoláni pouze disciplinárním soudem 

složeným pouze s cizích soudců. 

5. Jednacím jazykem smíšených soudů bude jazyk anglický. U soudů vyšších 

instancí budou přítomní tlumočníci. 

6. Smlouva bude platná 17 let a její vypovězení se bude řídit podmínkami 

obchodních smluv z roku 1858?03 

Tento návrh dostal definitivní podobu 22. dubna roku 1887. Pozměněné body 

byly následující. 

1. Zákoníky trestní, občanskoprávní a obchodní spolu s právními postupy 

budou vydány do dvou let a do 8 měsíců přeloženy do angličtiny a 

předány všem smluvním zemím. V případě revize zákonů budou všechny 

smluvní země o tomto informovány do 8 měsíců před jejich vydáním. 

2. Počet cizích soudců ve smíšených soudech bude většinový. 

3. Soudní spory mezi občany stejné národnosti budou nadále řešeny 

konzulárními soudy. 

4. Smíšené soudy budou v platnosti po dobu patnácti let ode dne ratifikace 

smlouvy. 204 

V bodě smíšených soudců cizí mocnosti vycházeli ze systému praktikovaného od 

roku 1876 v Egyptě. V soudcovské porotě byl poměr cizích soudců k domácím 4:3. 
205 Celkově mělo být jmenováno okolo 40 soudců a prokurátorů mělo být zhruba 1 O. 

203 Kadžima, N i hon gaikóši, str. 189-190 
204 I bid., str. 193 
205 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. I 08 

57 



12. června byla k tomuto návrhu přidána i nová tarifní dohoda, jež byla s malými 

změnami schválena již na přípravné konferenci. 

Inoue měl v úmyslu začít jednání o smlouvách, ale na konci června roku 1887 

se návrh dostal do japonských novin a vyvolal okamžitý protest veřejnosti. 

3. 4. Protesty veřejnosti a opozice proti Inoueho návrhu 

Inoueho návrh se 30. června objevil v Jokohamských listech a okamžitě 

vyprovokoval protesty ze strany veřejnosti vůči zahraniční politice státu. 

Nebyl to první článek hodnotící kroky japonské vlády v otázce revize smluv, 

který vyvolaly nevoli veřejnosti. Tisk komentoval zahraniční politiku vlády již od 

počátku doby Meidži. Kritizoval nerovnocenné postavení Japonska vůči Západu, 

nerovnoprávnost smluv a zabýval se nutností tyto smlouvy revidovat. V osmdesátých 

letech se však začal zaměřovat především na zrušení exteritoriálních práv a 

znovuzískání právní autonomie. Prudký rozvoj tisku v době Meidži, který se stal 

dostupným zdrojem informací, dával možnost veřejnosti více se zapojit do diskusí 

týkajících se politického dění jak na poli domácím tak i zahraničním. Byly to právě 

noviny, které tištěním článků o cizincích nedodržujících japonské zákony 

upozorňovaly veřejnost na nespravedlnost exteritoriálních práv a konzulární 

jurisdikce. To zvyšovalo již tak negativní postoj japonské veřejnosti k výsadním 

právům cizinců v Japonsku. 

V roce 1886 se udála tragédie, po níž se zaujatost veřejnosti vůči cizincům 

ještě prohloubila. V říjnu u Wakajamy ztroskotala britská loď Normanton. Celá 

britská posádka se zachránila, ale 23 japonských pasažérů se utopilo. Kapitán lodi 

obžalován za neposkytnutí pomoci byl konzulárním soudem shledán nevinným. 

Japonské noviny tuto událost okamžitě komentovaly. Noviny Ničiniči obvinily 

kapitána, že zacházel s japonskými pasažéry jako se zavazadly. 206 Noviny Džidži 

šimpó obvinily Británii, že konzulární soud tak civilizované země jako je Británie se 

však k civilizovanému právu obrátil zády a osvobozující rozsudek komentovaly jako 

206 Huffman J.L., Creating the Public, People and Press in Meiji Japan, Un. of Hawai, Honolulu 1977, 
str. 155 
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nepochopitelný?07 Veřejnost byla celou událostí a nespravedlností rozsudku velmi 

rozlícena a zřejmě vlivem její přehnané reakce bylo v Jokohamě zahájeno nové 

přelíčení, které kapitána odsoudilo ke 3 měsícům vězení. Takto nízký trest však 

rozhořčení veřejnosti nezmírnil. 

Tento incident vyvolal silné protibritské nálady a po zveřejnění návrhu 

začlenit cizí soudce do japonských soudů následovaly proti tomuto silné protesty. 

Veřejnost mající v živé paměti nespravedlivé rozsudky konzulárních soudů se nebyla 

ochotna ztotožnit s tím, že Japonsko jakožto nezávislá a svobodná země je nucena 

cizím mocnostem garantovat ponižující záruky, aby získala, co jí právem náleží. 

Nebyla to pouze veřejnost, která kritizovala kroky vlády v bodě zahraniční 

politiky. Opozice vlády okamžitě využila této situace a ve jménu veřejného mínění 

začala tvrdě napadat vládu. Ostře vystoupila proti výše uvedenému návrhu a 

okamžitě napadla body týkající se smíšených soudů, otevření Japonska a postoupení 

zákonů ke kontrole cizím mocnostem. Obávala se, že otevření vnitrozemí cizincům 

vydá domácí průmyslníky na pospas zahraničním konkurentům. Cizí obchodníci a 

průmyslníci využijí levné ceny nemovitostí a skoupí velkou část země. Jmenování 

cizích soudců do soudní poroty označila jako porušení suverénních práv Japonska. 

Konzervativní křídlo opozice dokonce prosazovalo myšlenku udržet cizince pouze 

v smluvních přístavech i za cenu toho, že se mocnosti nevzdají exteritoriálních 
' 208 prav. 

Po uveřejnění návrhu se během několika dní sjelo do Tokia mnoho 

politických agitátorů, kteří byli zastánci Hnutí za svobodu a občanská práva (Džijú 

minken undó )209 a jejich heslem se stalo "žádné ústupky cizincům". Vůdčí osobnost 

tohoto hnutí ltagaki Taisuke adresoval vládě dopis, v němž kritizuje její dosavadní 

kroky ve věci revize smluv, žádá okamžité vyřešení tohoto problému a uzavření 

207 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , Džójaku kaisei to N isšin sensó, str.ll3 
208 lddittie, Marquis Okuma ,Bibliografical study in the Rice of Democratic Japan, str. 250 
209 B fil f\: ti i}: !l!iJ Toto hnutí, které se zformovalo během sedmdesátých let žádalo především 
zavedení konstitučního a parlamentního systému vlády. Jelikož početnou skupinou členů byly 
vlastníci půdy, dalším požadavkem bylo i snížení pozemkových dní. Vůdcem tohoto hnutí byl ltagaki 
Taisuke tBUs . .il.!:llh(1837-1919), člen první meidžijovské vlády, který po zrušení trestní výpravy do 
Koreje roku 1873 odešel z vlády a založil opoziční stranu Veřejnou stranu patriotů Aikoku kótó 'St 00 
0'5t a Liberální stranu Džijútó !'!fR Jt. Druhou významnou osobností tohoto hnutí byl Gotó Šodžiró 
f~!liLí~<=flf) (1838-1897), spoluzakladatel Veřejně strany patriotů a Liberální strany, jeden ze 
zakladatelů hnutí Daidó dankecu, pozdější ministr komunikací 1889-1892 a ministr zemědělství a 
obchodu v letech 1892-1894 
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smluv na rovnoprávné bázi.210 Dalším, kdo veřejně protestovali, byli stoupenci Hnutí 

Daidó dankecu. 211 Právě jeden z předních členů Hoši Tóru kritizoval jmenování 

cizích soudců a prokurátorů. Kromě toho, že takovýto krok dle něj zraňuje japonskou 

národní hrdost, poukazoval na fakt, že jejich příjmy budou vypláceny Japonskem a to 

zatíží císařskou pokladnu. Ókuma Šigenobu 212 a další členové strany opoziční 

Konstituční pokrokové stranl 13 se také postavili proti přijetí Inoueho návrhu. 

3. 5. Rozkol ve vládě a potlačení protivládních projevů 

Inoueho návrh byl příčinou rozkolu ve vládě. Ministr zemědělství a obchodu 

Tani Kandžó214 proti němu okamžitě vystoupil. Na jeho stranu se postavil ministr 

spravedlnosti Jamada Akijoši215
, ministr námořních sil Saigó Cugumiči216 a kabinetní 

poradce Kuroda Kijotaka217
. 

Tani 20. července téhož roku prezentoval na kabinetním zasedání, jehož se 

účastnil i císař, memorandum. Kritizoval v něm ministerstvo zahraničí, že se v otázce 

revize nereferuje k rozhodnutí celého kabinetu o této věci. "Pokud přenecháme 

jednání o revizi smluv v plné pravomoci ministerstva zahraničí, tak jako to děláme 

nyní, nezávisle na tom, jak moc jeho úředníci mohou být zkušení, výsledek bude o 

mnoho méně uspokojivý, než pokud by jednání závisela na rozhodnutí celého 

210 Uehara G. E., The political Development of Japan 1867-1909, Constable Co. LTD, Londýn 1910, 
str. I 04 
211 ::J\rP"J[jjt&~; koaliční hnutí volající po svobodě slova; konstitučnímu systému vlády a revizi 
smluv; zformované v roce 1886 Gotóem a Hoši Tóruem ~:$= (1850-1901) od roku 1890 předsedou 
dolní sněmovny a v roce 1900 ministrem komunikací 
212 Ókuma Šigenobu :k~lll:liffH 1838-1932); japonský politik; zakladatel Waseda daigaku; do roku 
1881 ministr financí, v letech 1888-1889 ministr zahraničí, 1897 ministr zemědělství a obchodu; 
zakladatel a předseda Konstituční pokrokové strany, v roce 1898 spoluzaložil Konstituční vládní 
stranu 
213 Rikken kaišintó v.~&ii!!3ť:; založená Ókumou v roce 1882; prosazovala parlamentní demokracii 
po vzoru britského systému; rivalem Liberální strany 
214 Tani Kandžó :(tf·~ ( 1837-1913); japonský státník; v letech 1885-1886 ministrem zemědělství a 
obchodu; v roce 1890 poslancem; jeden ze zakladatelů konzervativní strany Politické strany středu 
Čúseitó ~ Ji)(}t 
215 Jamada Akijoši 111 lB ~~(1844-1892); vojenský důstojník a japonský státník; členem Iwakurovy 
mise; ministrem spravedlnosti za čtyř vlád od roku 1885 
216 Saigó Cugumiči rtf~lfX:il!( 1843-1902); japonský politik; ministrem námořních sil v letech 1885-
1886, 1887-1890,1893-1898, roce 1892 členem tajné rady; v roce 1892 založil parlamentní politickou 
stranu Národní spolek Kokumin kjókai [~B;;~;i':; 
217 Kuroda Kijotaka ~Hlii!f[~ (1840-1900); japonský politik; od roku 1874 ředitel kolonizačního 
úřadu Hokkaida; roku 1887 ministrem zemědělství a obchodu, v letech 1888-1889 předsedou vlády; v 
letech 1892-1895 ministrem komunikací 
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kabinetu po té, co by byla záležitost opakovaně projednána."218 Inouemu vytýkal, že 

toleruje vměšování jiných států do domácích záležitostí Japonska. "Zrušení 

exteritoriality je chvályhodný akt, ale pokud na tento účet vláda nechá cizince 

zasahovat do interních záležitostí země, skutečná újma, kterou utrpíme, bude 

nevýslovná ... Zákony země jsou koncipovány s úmyslem posílit blaho jeho vlastního 

lidu a cizinci nemají nic do činění se zákony cizí země, pouze se svými vlastními."219 

Dále vyzdvihuje nutnost v otázce revize smluv vzít v potaz názor veřejného mínění. 

" ... Lidé v Evropě a Americe jsou přivyklí systému konstitučního shromáždění a síla 

názoru veřejnosti ve státních záležitostech je plně uznávána. Není zde nic, co by 

mohlo udělat silnější dojem, než vyjádření názoru veřejného mínění. Tudíž 

k upevnění naší politiky je nutné tento názor (veřejnosti) brát zcela na zřetel."220 

Tani na protest proti Inoueho zahraniční politice ještě v červenci z vlády odstoupil. 

Předmětný návrh nepodpořil ani právní poradce Boissonade. Vyjádřil se proti 

jmenování cizích soudců a svůj názor podepřel tvrzením, že takovýto systém by 

mohl svádět k protěžování jedné strany, což by mohlo vést k nedůvěře vůči těmto 

soudům. Dále kritizoval příliš dlouhou dobu platnosti a předložení zákonů cizím 

mocnostem ke schválení, čímž by se Japonsko dostalo do područí těchto zemí. 

Mocnosti by tímto ustanovením získaly prostředek, jímž by pak snadno mohly 

s Japonskem manipulovat.221 

Za těchto podmínek Inoue konferenci přerušil do 1. prosince s vysvětlením, 

že během této doby hodlá mocnostem přeložit fakta, která dokáží, že Japonsko 

přizpůsobilo svou legislativu západním principům dle požadavků smluvních zemí a 

proto záruky, které země žádají, jsou zbytečné. Později však zemím oznámil, že je 

nucen konferenci přerušit na dobu neurčitou. Aby Japonsko neztratilo důvěru Západu, 

Inoue vyslal do Evropy Siebolda a do USA Durhama Stevense 222
, aby tamním 

vládám řádně vysvětlili důvod přerušení a situaci, v jaké se nyní japonská vláda 

nalézá. 

218 Mc Laren W.W., Japanese Govemment Documents, University Publication of America, 
Washington 1979, 2. díl, Tanis Memorial, str. 602 
219 Ibid., str. 60 I 
220 lbid., str. 605 
221 Perez, Japan comes ofage, str. 76 
222 Durham White Stevens ( 1851-1908); americký diplomat; od roku 1873 diplomatem v Japonsku; od 
roku 1883 tajemníkem na Japonském velvyslanectví ve Washingtonu; v letech 1885-1887 poradcem 
japonské strany při konferenčních jednáních; asistoval pro uzavírání Japonsko-mexické smlouvy; od 
roku 1904 projaponským poradcem korejském ministerstvu zahraničí 
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lnoue vzal na sebe za tento neúspěch plnou zodpovědnost a 17. září roku 

1887 odstoupil. 

29. září nechal předseda vlády Itó Hirobumi svolat do Tokia konferenci 

guvernérů prefektur. Na této konferenci bylo diskutováno, jakými prostředky potlačit 

přetrvávající veřejné diskuse týkající se kroků vlády ohledně revize smluv. Před 

tímto Itó ještě prohlásil, že úspěch v jednání ohledně nových smluv závisí na 

výsledku domácích reforem a vylepšení právního systému a důrazně odmítá návrhy 

předložit tuto otázku k veřejné diskusi. Následně na to v říjnu stejného roku nechal 

vydat příkaz zakazující veřejná shromáždění a demonstrace mající jakoukoliv 

spojitost s revizí smluv. Ovšem tento zásah spíše přilil olej do ohně. Rozhořčení lidu 

nad vládními kroky tentokráte i v oblasti domácí politiky ještě více zesílilo a kritika 

vládní politiky ze strany veřejnosti a politické opozice vzrostla. 223 

Vláda na neustávající nepokoje reagovala 25. prosince vydáním Vyhlášky na 

ochranu pořádku (Hoan džórei) 224 
• V souladu s touto vyhláškou nechal hlavní 

policejní inspektor na příkaz ministra vnitra Jamagaty Arimota225 vyhostit z Tokia 

570 osob, mezi nimiž byl i Hoši Tóru či Ozaki Jukio226
, pozdější starosta Tokia. 

Britsko-japonský historik George Uehara popisuje tehdejší situaci následovně: 

"Tento zákrok měl tvrdý charakter stanného práva. Ti, kteří žádali vysvětlení důvodu 

vypovězení z Tokia, byli okamžitě zatčeni a uvrženi do vězení. Ti, kteří podali 

protest k úřadům ve jménu jejich vyhoštěných přátel, dopadli stejně. Mírumilovní 

občané hlavního města byli otřeseni terorem a všude panoval zmatek, všude byly 

rozmístěny skupiny policejních úředníků, každé ministerstvo a ministerská rezidence 

223 Takeuchi, War and Diplomacy in Japanese Empire, Doran & Company, New York, 1935, str. 92 
224 {JF:'ZC§Říf'l; tato vyhláška zakazovala pod přísnými tresty pořádat či účastnit se jakýchkoliv spolků 
či shromáždění.Všechna shromáždění musela být řádně ohlášena a schválena úřady. Byla-li osoba 
v okruhu cca 12 kilometrů od císařského paláce shledána podezřelou z narušování veřejného pořádku, 
mohla být vyhoštěna z této oblasti po dobu 3 až 5 let. V případě, že byly vytištěny letáky či publikace 
narušující veřejný pořádek, byl potrestán nejen autor, ale i osoba zodpovědná za tisk a použitá zařízení 
byla zkonfiskována. 
225 Jamagata Arimoto UH~if-1=1 Jlll ( 1838-1922); japonský státník; položil základy japonské moderní 
armády, od roku 1873 ministrem války; v letech 1883-1887 ministrem vnitra; 1889-1891 a 1898-1900 
předsedou vlády 
226 Ozaki Jukio J~ihtr {[k;ft (1858-1954); japonský liberální politik známý pro svůj protimilitaristický 
postoj, kvůli kterému byl během obou světových válek vězněn; roku 1898 ministrem školství, 
v letech 1903-1912 starostou Tokia 

62 



byly střeženy. Co se týče Tokia, byl nastolen režim terorismu. Tokio roku 1887 bylo 

vlastně Paříží 1792."227 

V době Meidži nebyla v Japonsku takováto opatření ojedinělá. Kritika vlády 

ze strany tisku donutila vládu vydat v roce 1875 Tiskový zákon?28 
, čímž omezila 

svobodu tisku. V roce 1880 byl vydán Zákon o veřejném shromažďování a spolcích, 

jímž byla politická shromáždění a spolky umístěny pod přísnou kontrolu policie. 

Tento zákon byl v roce 1882 revidován a ve snaze zamezit veřejným diskusím o 

vládní politice byla přijata přísnější opatření. 229 K tomuto je však nutné dodat, že 

výpadky proti vládě nebyly pouze slovního rázu a některé extremistické skupiny se 

uchýlily i k atentátním útokům na vládní politiky. 

Jedním z charakteristických znaků Inoueho období byla snaha prosazovat 

politiku westemizace. To mělo za výsledek nekritické přejímání všech západních 

vlivů. Toto "hnutí westemizace" bylo vedeno právě Inouem a Itóem, kteří se 

domnívali, že k docílení revize smluv a zrovnoprávnění postavení Japonska vůči 

Západu je třeba přesvědčit evropské země a USA, že Japonsko je nejen ochotno 

přijmout zákony a instituce ve stylu západních zemí, ale také jejich kulturu a zvyky. 

Byli přesvědčeni, že prosazování této politiky je jedním ze základních podmínek 

nutných k úspěšné revizi smluv. Proto Inoue na zasedání kabinetu 17. července roku 

1884 navrhl, aby vláda oficiálně adoptovala politiku westemizace. 230 Přehnané 

přejímání a napodobování západních zvyků a kultury na druhé straně vyvolalo odpor 

konzervativněji založených Japonců a přispělo k zesílení proticizineckých nálad. To 

mělo na proces revize smluv negativní vliv a oproti Inoueho očekávání revizi smluv 

spíše ztížilo. Následný ministr zahraničí již tuto politiku neprosazoval. 

Druhý velký pokus o revizi selhal. Mocnosti však nyní poznaly, jak velkou 

moc v rukou drží japonská veřejnost, která tvrdě vystoupí proti každému návrhu, jež 

postaví Japonsko do druhořadé pozice vůči těmto zemím. Japonská vláda si 

227 Uehara, The political Development od Japan 1867-1909, str. I 04-105 
228 Zákon nařizoval, že všechny články v novinách budou podepsány autorovým pravým jménem a 
varoval pod přísnými tresty před vyprovokováním výtržností, nabádání či podporování revoluční 
činnosti a napadání vlády. 
229 Dle tohoto zákona musela být veškerá veřejná shromáždění předem ohlášena, policii postoupen 
seznam jeho účastníků a získán souhlas od policejního úřadu. Policie měla plné právo v zájmu 
veřejného pořádku shromáždění rozpustit. Některé skupiny obyvatel jako vojáci, policisté, učitelé či 
studenti se nesměli účastnit žádných veřejných politických aktivit. 
23° Kamikawa, Japan -American Diplomatic Relations in the Meiji- Taisho Era, str. !52 
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uvědomila, že veřejnost je mocnou zbraní opozice, a proto její názor na kroky vlády 

musí být brán v potaz. 

4. Období ministra Ókumy, rovnoprávná smlouva s Mexikem a 

neustávající protesty veřejnosti 

Na doporučení exministra Inoueho byl ještě v únoru roku 1888 do Itóova 

kooptován kabinetu předseda opoziční Konstituční reformní strany Ókuma Šigenobu. 

Vláda si od tohoto kroku slibovala zklidnění bouřlivé atmosféry, která po zveřejnění 

Inoueho návrhu panovala mezi veřejností. Ókuma byl v opozici od roku 1881, kdy 

po neshodách ve vládě opustil post ministra financí. 

Premiér Itó v dubnu roku 1888 rezignoval a vedení kabinetu převzal Kuroda 

Kijotaka. ltó z politického života neodešel, nýbrž se stal předsedou Tajné rady, která 

později měla vliv na revizi smluv. 

Tak jako Inoue viděl Ókuma nutnost revidovat smlouvy v oblasti právních 

ustanovení především týkající se především konzulární jurisdikce a exteritoriálních 

práv a dále nutnost změnit podmínky tarifní dohody. Obojí hodlal zakomponovat do 

jedné smlouvy. Jak se již ukázalo, středem zájmu celého národa se stalo zrušení 

exteritoriality a znovuzískání jurisdikčních práv. Proto se spíše než na revizi tarifů 

hodlal v jednáních zaměřit na odstranění těchto smluvních ustanovení, která byla 

veřejností považována za pokoření národa. Ókuma se však ocitl ve značně složité 

situaci. Ač sám neschvaloval Inoueho plán zavedení smíšených soudů, bylo jasné, že 

mocnosti od tohoto požadavku neustoupí. Na druhé straně tu však byla veřejnost, 

která nekompromisně trvala na přiznání Japonsku práva suverenity, a k tomu tu byli 

jeho političtí oponenti, kteří dychtivě čekali na každý jeho chybný krok. Aby se tedy 

Ókuma vyhnul opětovným protestům ze strany veřejnosti a opozice, uvalil na jednání 

o revizi smluv přísné informační embargo.231 

Ókuma se domníval, že zástupci zemí mají při hromadných konferencích 

tendenci sjednocovat své požadavky a názory a to i ve věcech, na které měli původně 

naprosto odlišný názor. Z tohoto důvodu se rozhodl vést jednání o revizi smluv 

231 Takeuchi, War and Diplomacy in Japanese Empire, str. 94 
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s každou zemí zvlášť, přičemž měl v úmyslu výsledky jednání jedné země před 

ostatními zeměmi utajit, čímž by vytvořil konkurenční prostředí mezi smluvními 

zeměmi. 

Ókuma se obklopil lidmi, jako byl americký právní poradce Henry Denison, a 

požádal je o znovu prozkoumání obsahu dosavadních smluv. Dle jeho výsledku 

vypracoval plán revize smluv. Zhruba za sedm měsíců byly přípravy hotovy. Během 

tohoto procesu došel Ókuma k názoru, že i přestože smlouvy Ansei přiznávají 

mocnostem mnoho výhod, obsahují také ustanovení, která nejsou přizpůsobena nové 

době, a jejich přesný výklad může mocnostem způsobit nesnáze. Jeho další taktikou 

tedy bylo, trvat na doslovném výkladu smluv, čímž mocnosti přinutí projevit větší 

snahu při spolupráci na revizi smluv. Ókuma tak kupříkladu odmítl zajistit ochranu 

cizích patentů, či autorských práv s vysvětlením, že smlouvy neobsahují žádná 

ustanovení, která by toto zajišťovala. Kromě toho mocnostem nastínil, že Japonsko 

má legální právo smlouvy jednostranně vypovědět. Pokud by mělo znovu dojít 

k situaci, že jedna mocnost bude mařit snahu Japonska uzavřít s jinými zeměmi nové 

smlouvy, Japonsko se může uchýlit i k tomuto krajnímu kroku a dosavadní smlouvu 

vypovědět. 232 

Na radu Denisona se Ókuma rozhodl revidovat ustanovení týkající se doložky 

nejvyšších výhod a pojmout jej pouze jako podmíněné a vzájemné. V praxi by to 

znamenalo, že bude-li smluvní země chtít využívat výhod garantovaných jiné zemi, 

bude muset přijmout i některá omezení na tuto zemi uvalená.233 

4. 1. Uzavření rovnoprávné smlouvy s Mexikem 

Ókuma byl přesvědčen, že k urychlení revize smluv může napomoci uzavření 

smlouvy alespoň s jednou západní zemí. To by posléze posloužilo jako model 

budoucích smluvních vztahů s ostatními smluvními mocnostmi.234 K tomuto účelu 

vybral Mexiko, se kterým Japonsko doposud neudržovalo žádné diplomatické vztahy. 

232 Perez, Japan com es of age, str. 83 
Právní experti se shodli, že vypovězení smluv je možné, ale ze strany Japonska by to byl velmi 
hazardní krok. 
233 Kamikawa, Japan- American Diplomatic Relations in the Meiji- Taisho Era, str. 101 
234 Iddittie, Marquis Okuma, Bibliografical study in the Rice of Democratic Japan, str. 258 
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Obě země také mezi sebou neprovozovaly žádný obchod a v Japonsku pobýval 

pouze jeden mexický občan. Tudíž se zdálo, že navázání rovnoprávných vztahů mezi 

oběma zeměmi nebude provázeno žádnými problémy. Smlouva měla spíše 

symbolický význam. 

Ókuma k jednáním pověřil japonského vyslance v USA Mucu Munemicu235 a 

30. listopadu roku 1888 byla mezi Japonskem a Mexikem zastoupeném Matiasem 

Romeroem 236 uzavřena Japonsko-mexická smlouva o míru a přátelství (Ničiboku 

šúkó cúšó džójaku)237
. Tato smlouva zajišťovala: 

1. Vzájemnou svobodu obchodu a navigace. Občané smluvních zemí měli stejné 

právo obchodovat, usadit se pronajmout si nemovitost ve všech oblastech, 

kde toto měly povoleno i ostatní země disponující doložkou nevyšších výhod. 

A však článek IV rozšiřoval výše uvedené právo speciálně pro Mexické 

b ~ l' o 'J k 238 o cany na ce e uzem1 apons a . 

2. Obě strany mohly využít práv či privilegií týkající se obchodu, navigace, 

cestování či usídlení v Japonsku garantované jiné zemi, a však bylo-li toto 

podmíněno, byli nuceni přijmout i tuto podmínku. 

3. Mexičtí občané na území Japonska a v jeho vodách podléhali zákonům a 

jurisdikci Japonska. 

4. Mexiko nebude platit vyšší tonážní poplatky, přístavní poplatky, dovozní a 

vývozní clo, než jiná smluvní země. Japonsko neuvalí na Mexiko žádné 

zákazy týkající se dovozu či vývozu, než uvalilo na jiné země.239 

Dle smlouvy byla exteritoriální práva přiznána pouze diplomatickým 

agentům a konzulům. Ostatní občané Mexika byli podřízeni japonskému právu, ale 

byla jim otevřena celá země, avšak bez možnosti nákupu nemovitostí. Smlouva měla 

235 Mucu Mudemicu ~~~~ Jt(I844-1897); japonský státník a diplomat; roku 1869 guvernérem 
Hjógské prefektury; roku 1871 guvernérem prefektury Kanagawa; v letech 1888-1890 vyslancem 
v USA; v roce 1892 členem Tajné rady; v letech 1892-1896 ministrem zahraničí; revidoval smlouvy 
s západními mocnostmi 
236 Matias Romero (1837-1898); mexický diplomat; od roku 1881 vyslancem v USA 
237 s li:{l~/,(f@R'í1~iiB 
238 Tento článek byl podmíněný ostatními ustanoveními ve smlouvě. 
239 Foreign Office Japan, Treaties and Conventions between the Empíre of Japan and other Powers, Z. 
P. Maruya, Tokio 1899, Japonsko-mexická smlouva, str. 31-36 
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reciproční charakter a může se zdát, že uzavření rovnoprávné smlouvy mezi 

Japonskem a západní zemí byl dobrý začátek Ókumovy diplomacie. 

Po tomto úspěchu Ókuma informoval i ostatní smluvní země, že chtějí-li 

získat podobné výsady jako Mexiko, musí se stejně jako tato země podřídit 

japonským zákonům a jeho právu. Co si však zřejmě Ókuma při uzavírání smlouvy 

neuvědomil, bylo, že doložka nejvyšších výhod zakomponovaná v smlouvách Ansei, 

zaručovala, že výsady garantované jiné zemi budou automaticky a bezpodmínečně 

přiznány i ostatním smluvním zemím. Ókuma později zjistil, že smlouva s Mexikem 

se ukázala spíše jako zdroj potíží než prospěchu. Britská vláda trvala na tom, že 

doložka nejvyšších výhod garantovaná smlouvou roku 1858 je absolutní, a to i 

v případě, že Japonsko poskytne zemi speciální privilegia výměnou za jiné výsady. 

To dává Británii plné právo užívat těchto privilegií, aniž by se vzdala jediné ze svých 

výsad. Na základě tohoto Británie začala uplatňovat nárok na otevření japonského 

' ' ' bv 240 uzem1 pro sve o cany. 

4. 2. Jednání s mocnostmi o revizi smluv 

Ke konci roku 1888 Ókuma započal se smluvními zeměmi jednání. Obrátil se 

na každou zemi zvlášť. Ještě 4 dny před uzavřením smlouvy s Mexikem kontaktoval 

německého vyslance Karla von Doenberka, předal mu předběžný návrh revize a 

požádal ho o jeho prodiskutování s německou vládou. 18. prosince roku 1888 pak 

oslovil vyslance USA Richarda Hubbarda241 
• S Francií a Británií začal jednat 29. 

prosince téhož roku. O den později započal rozhovory s Ruskem a Itálií a Rakousko

Uherskem. Doufal, že pokud tyto země budou s novými smlouvami souhlasit, ostatní 

smluvní země se přidají. Jako návrh použil smlouvu s Mexikem, avšak jelikož bylo 

jasné, že země odmítnou Japonsku přiznat plnou jurisdikční autonomii, do návrhu 

vložil ustanovení o smíšených soudech. Cizí soudce však zamýšlel dosadit pouze do 

Nejvyššího soudu, tudíž by se mohli účastnit soudních řízení pouze v konečné fázi. 

240 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 121 
241 Richard Bennett Hubbard ( 1832-190 I); americký politik a diplomat; v letech 1876-1879 
guvernérem Texasu; v letech 1885-1889 vyslancem USA v Japonsku 
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Ókuma v základě vycházel z Inoueho plánu, ale některé ustanovení pozměnil 

v prospěch své země. Základem návrhu pro každou zemi byly následující body: 

1. Otevření japonského území cizincům a volnost pohybu i pobytu v něm. 

2. Ustanovení pětiletého přechodného období, během kterého bude ve 

smluvních přístavech nadále platit konzulární jurisdikce, avšak mimo smluvní 

přístavy budou cizinci podléhat japonským soudům a japonským zákonům. 

3. Právo na vlastnictví majetku bude zavedeno až po zrušení konzulární 

jurisdikce a podřízení se japonskému právu ve celé zemi. 

4. Svoboda obchodu a navigace. 

5. Ochrana patentů a obchodních značek. 

6. Podmíněná doložka nevyšších výhod pro dovozní clo a pro omezení na dovoz. 

7. Ustanovení výše cla na vývozní zboží. 

8. Platnost smlouvy po dobu dvanácti let od její ratifikace, přičemž smlouva 

může být vypovězena nejdříve ll let od ratifikace a vypovězení vejde 

v platnost za 12 měsíců od dne vypovězení. 

Nelze opomenout, že Ókuma žádal, aby otevření území a práva přiznaná cizincům a 

dále podmíněná doložka nejvyšších výhod byly reciproční. 

Na první pohled tedy ustanovení, která pobuřovala veřejnost a jejichž přijetí 

veřejnost považovala za pokoření národa, byla z návrhu vyškrtnuta. Ókuma však 

hodlal k novým smlouvám přidat 2 diplomatické nóty. První z nich zaručila 

dokončení právních reforem, vydání všech zákoníků k pevně určenému datu a jejich 

postoupení smluvním zemím k prozkoumání. Druhá nóta se týkala jmenování soudců 

do Nejvyššího soudu a jejich celkový počet měl být pouze 4. Jednacím jazykem 

soudů stanovil japonštinu, přičemž cizinci by měli právo na tlumočníka. 242 

Vyslanec USA Hubbard tento návrh přijal a byla obnovena jednání, která 

byla za Inoueho v červenci roku 1887 přerušena. Na začátku roku 1889 byla 

dokončena konkrétní podoba smlouvy a smlouva Hubbardem podepsána. Smlouva 

v zásadě odrážela Ókumův koncept a Hubbard hodlal smlouvu předložit ke schválení 

na březnovém zasedání senátu. Kurodův kabinet se však na poslední chvíli dohodl, 

aby se s jejím podepsáním ještě posečkalo, než Japonsko získá záruky, že Británie a 

Německo smlouvy také podepíší. Ókuma tedy požádal Hub barda o pozdržení. A však 

242 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , Džójaku kaisei to Nisšin sensó, str. 116-117 
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v květnu stejného roku nahradil Hubbarda nový vyslanec Swift243 a ten již obsahu 

smlouvy nakloněn nebyl. Smlouva stejně později nebyla ratifikována, protože 

kongres její znění neschválil. Hlavní příčinou bylo ustanovení o recipročním právu 

vlastnit nemovitosti. V té době panovaly na západním pobřeží USA nálady proti 

přistěhovalcům z Východní Asie a toto ustanovení by je ještě více podpořilo. Kromě 

toho kongres nesouhlasil se zrušením exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce. 

Po podepsání smlouvy s Hubbardem se Ókuma zaměřil na jednání s Británií. 

Britský vyslanec v Japonsku Hugh Fraser244 tlumočil v lednu Ókumův návrh britské 

vládě, ale ta s návrhem opětovně nesouhlasila. 

Britský ministr zahraničí Salisbury vytvořil protinávrh. V něm žádal, aby se 

konzulární jurisdikce v pětiletém přechodném období vztahovala na celé území 

Japonska. Po tomto pětiletém období by se Británie vzdala konzulární jurisdikce a 

exteritoriálních práv, za podmínky, že nové reformy soudního a právního systému 

budou dokončeny a zákoníky budou uvedeny v platnost. Dále nesouhlasil 

s podmíněnou doložkou nejvyšších výhod a žádal, aby její znění bylo ponecháno 

v původní podobě. Diplomatickou nótu pozměnil s tím, že právním jazykem 

smíšených soudů bude angličtina a cizí soudci budou dosazeni i do soudů odvolacích. 

Kromě toho sem přidal klauzuli, že cizí soudci mohou být odvoláni pouze řízením 

disciplinárního soudu, v němž budou zasedat cizí soudci. 245 

V květnu došlo mezi oběma stranami k dohodě. Ókuma odsouhlasil, že cizí 

soudci budou jmenováni do odvolacích soudů, které budou přezkoumávat případy 

cizinců s tresty ve výši 100 dolarů a více. Systém smíšených soudů bude fungovat po 

dobu deseti až dvanácti let a po této době budou japonské soudy vytvořené podle 

vzoru soudních systémů Západu zcela funkční. 246 

243 John F. Swift ( ?-1981) americký politik a diplomati, v roce 1889 jmenován na post velvyslance v 
Japonsku 
244 Hugh Fraser ( 1837-1894); britský diplomat; od roku 1887 vyslancem Británie v Japonsku; 1894 
podepsal s Japonskem novou revidovanou smlouvu 
245 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 120 
246 Takeuchi , War and Diplomacy in Japanese Empíre, str. 96 
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4. 3. Protesty proti Ókumovu návrhu a vládní krize 

Ačkoliv Ókuma uchovával výsledky jednání v přísné tajnosti, během 

vyjednávání s Británií došlo z britského ministerstva zahraničí k úniku informací a 

návrh obsahu smlouvy byl otištěn 19. dubna v londýnských novinách The Times. 

Následně se jeho překlad objevil 31. května v Niči ničí šimpó. Toto bylo poprvé od 

začátku Ókumova vyjednávání, kdy byly podmínky smlouvy zveřejněny, a veřejnost 

se dozvěděla, v jakém duchu ministr zahraničí hodlá smlouvy revidovat. 

Toto téma se stalo v letních měsících jedním z nejdiskutovanějších témat 

v tisku. Tentokrát tisk již nebyl ve svém názoru tak jednotný. Noviny podporující 

Konstituční reformní stranu jako Júbin hóči, Tokjó-Jokohama Mainiči, Jomiuri a 

Kaišin šimbun vyjádřili Ókumovi za jeho práci uznání a přiznané koncese smluvním 

zemím za cenu zrušení exteritoriálních práv považovaly za minimální. Ostatní 

noviny jako Asahi, Džidži šimpó či Tókjó šimpó Ókumův návrh okamžitě napadly. 

V novinách se rozpoutala vášnivá diskuse, která se brzy přenesla mezi veřejnost.247 

Znovu se zdvihla silná vlna odporu. Veřejnost se cítila podvedena a vládu podezírala, 

že smlouvy chtěla uzavřít v tajnosti ještě předtím, než zasedne parlament a tím tak 

zamezila lidu vměšovat se do zahraniční politiky. 248 Veřejnost a opozice napadla 

ustanovení povolující cizincům vlastnění nemovitosti a postavila se proti obsahu 

diplomatických nót. Znovu tedy byla diskutována otázka jmenování cizích soudců a 

postoupení japonských zákoníků cizím mocnostem. 

Slibný vývoj v jednáních s mocnostmi Ókumu přesvědčil, aby i přes protesty 

veřejnosti nadále v revizi smluv pokračoval. V tomto bouřlivém období ještě stihl 

uzavřít ll. června smlouvu s Německem a 8. srpna smlouvu s Ruskem. Francie 

přislíbila smlouvu podepsat, hned po té, co ji podepíše Británie. Z tohoto důvodu se 

Ókuma snažil co nejrychleji dojednat smlouvu s Británií. 

Británie nakonec s Ókumovým konceptem souhlasila. A však Ókuma byl 

přinucen garantovat Británii nepodmíněnou doložku nejvyšších výhod a platnost 

konzulární jurisdikce na celé japonské území po dobu pětiletého přechodného období. 

Británie si pojistila jmenování cizích soudců tím, že do smlouvy nechala 

vkomponovat klauzuli uvádějící nóty za závazné. Na druhé straně si Ókuma vymohl, 

247 Huffman, Creating the Public, str. 156 
248 Takeuchi , War and Diplomacy in Japanese Empire, str. 96 
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že Británie odstoupila od jmenování soudců do odvolacích soudů. Byl vytvořen 

návrh smlouvy a vše nasvědčovalo tomu, že smlouva bude podepsána. Ókuma si byl 

jistý úspěchem a navrhl ll. února 1990 za datum vstupu smluv v platnost. Tento den 

byl prvním výročím vyhlášení ústavy. 

Otázka revize smluv znovu rozdělila vládu. Kuroda se postavil za Ókumu, ale 

ministr vnitra Jamagata, ministr financí Macukata249 a ministr komunikací Gotó 

přešli do opozice. Kuroda se domníval, že v této otázce revize smluv je nutné 

postupovat jednotně a zamezit rozkolu ve vládě. Proto nechal svolat 30. července 

kabinetní schůzi, na které hodlal projednat další postup v otázce revize smluv. O tři 

dny později se toto téma v kabinetu projednávalo znovu a jednání byl přítomen i 

předseda Tajné rady Itó, který Ókumův návrh víceméně podpořil. Nakonec se 

kabinet dohodl, že se v jednáních s mocnostmi bude pokračovat, i když někteří 

ministři dali k tomuto nesporně souhlas pod nátlakem. 

V prospěch revize smluv původně mluvil fakt, že byla dokončena kompilace 

ústavy. Ústava byla vytvořena dle německého vzoru a vyhlášena ll. února roku 1889. 

Japonsko kromě toho přijalo i německý dvoukomorový parlamentní systém. 

Japonsko se tím přiblížilo západním zemím a vláda doufala, že to uspíší revizi 

smluv?50 To se však v tomto momentě nepotvrdilo. Opoziční politici se okamžitě 

začali odvolávat na znění ústavy a smlouvy prohlásili za neústavní. Trvali na tom, že 

jmenování soudců je v rozporu s IX. článkem ústavy, který říká, že každý občan 

Japonska je oprávněn zastávat úřad civilní, vojenský či jakýkoliv jiný veřejný, pro 

který je plně kvalifikován dle předepsaných požadavků v zákonech či nařízeních?51 

To si opozice vyložila tak, že příslušník jiného národa této výsady požívat nemůže. 

Ókuma tento problém zamýšlel vyřešit tím, že by cizím soudcům bylo před jejich 

nastoupením do úřadu uděleno japonské občanství. Tento návrh byl pro opozici i 

veřejnost naprosto nepřijatelný. 

Ve vládě i Tajné radě došlo v této otázce k rozkolu a výše uvedení ministři 

okamžitě napadli tento návrh. Japonské noviny Džidži šimpó vládní krizi okamžitě 

komentovaly a vláda reagovala tím, že je nechala zrušit. Kromě toho Nippon šimbun 

249 Macukata Masajoši f~}ilE~ (1835-1924);japonský politik, v roce 1880 ministrem vnitra; od 
roku 1881 ministrem financí; v letech 1891-1892 a 1896-1898 předsedou vlády 
250 Akita George, Foundations of constitutional govemment in modem Japan 1868-1900, Harvard Un. 
Press, Boston, 1976, str. 84 
251 Harold Quigley, Japanese Govemment and Politics, The Century Co, New York 1932, str. 337 
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uveřejnily Ókumův záměr udělit soudcům japonské občanství a to zapříčinilo to další 
v o o 252 

protesty ze strany vereJnosti. 

Následně 14. října bylo svoláno zasedání vlády. Jelikož situace byla velmi 

vážná, byl na jednání přizván i císař. V ten samý den se sešla i Tajná rada, která 

předložila císaři zprávu, v níž doporučila jednání o revizi smluv zastavit. 18. října se 

opět sešel kabinet a zde bylo rozhodnuto, že se od Ókumova plánu upustí a jednání 

s mocnostmi budou přerušena.253 Když se Ókuma vracel z této schůze, byl zraněn při 

pokusu o atentát. Po tomto incidentu 25. října rezignoval. Předseda vlády Itó, který 

se za toto cítil spoluodpovědný, rezignoval o pět dní později. 

Provizorní kabinet pod vedením Sandžó Sanetomiho254 uzavřené smlouvy 

s Německem a Ruskem anuloval. 

Ókumův neúspěšný pokus o revizi smluv byl již druhým příkladem toho, jak 

veřejnost spolu s opozicí svými protesty dovedly zmařit téměř dokončenou revizi 

smluv. Vláda si tak již podruhé ověřila, že bude-li se chtít vyhnout problémům, bude 

muset mocnosti přimět k zrušení konzulární jurisdikce a nepovolit cizincům možnost 

vlastnit nemovitosti. Kromě toho byla nucena vyřešit otázku, jakým způsobem 

garantovat smluvním mocnostem dokončení právní reformy a při tom proti sobě 

nepobouřit veřejnost. 

5. Období ministra Aokiho a parlamentní diskuse o revizi smluv 

Prozatímní kabinet byl 24. prosmce roku 1889 nahrazen novým v čele 

s Jamagatou Aritomem a na post ministra zahraničních věcí byl dosazen Aoki 

Šúzó255
. Tento kabinet vzal v úvahu dosavadní problémy vlád s revizí smluv a došel 

252 Takeuchi, War and Diplomacy in Japanese Empíre, str. 97 
253 Iddittie, Marquis Oku ma, Bibliografical study in the Rice of Democratic Japan, str. 265 
254 Sandžo Sanetomi :_-c:_1k ~ ~ ( 1837-1891 ); japonský politik; činný od počátku Meidži; v letech 
1868-1871 ve Státní radě ve funkci ministra zprava; mezi léty 1871-1885 předseda státní rady 
255 Aoki Šúzó **}l'ij ~ (1844-1914); japonský státník a diplomat; od roku 1873 prvním tajemníkem 
na velvyslanectví v Německu, Rakousku a Holandsku; v letech 1889-1891 ministrem zahraničí; od 
roku 1891 vyslancem v Británii; roku 1894 uzavřel s Británii smlouvu o obchodu a navigaci; od roku 
1906 vyslancem v USA 
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k rozhodnutí, že pro Japonsko není jiné cesty, než uzavřít smlouvy pouze na 

rovnoprávné bázi. 

5. 1. Jednání s Británií o návrhu smlouvy rovnoprávného 

charakteru 

Jelikož to byla Británie, se kterou do této doby nedošlo k uzavření žádné 

smlouvy, Aoki se obrátil nejdříve na jejího vyslance Frasera, aby ho informoval, 

jakým směrem v otázce revize hodlá japonská vláda postupovat. Během schůzky, 

která se konala 27. prosince roku 1889, mu sdělil, že dosavadní návrh a uzavření 

výše uvedených smluv vyvolalo mezi veřejností velký rozruch. "Japonská veřejnost 

byla nejvíce pobouřena skutečností, že do japonských soudů budou jmenováni cizí 

soudci a mocnostem bude garantováno pevně stanovené datum dokončení právních 

zákoníků. Japonská veřejnost se domnívá, že tyto nároky zraňují národní důstojnost. 

Jelikož hlas veřejnosti je nyní velmi silný, vláda je přesvědčena, že není moudré 

tento hlas přehlížet a ponechat revize smluv v tomto stavu může vést k propuknutí 

proticizineckých nálad. Jelikož se vláda nechce vystavit takovémuto riziku, preferuje 

navrhnout následující změny." 

Těmito změnami bylo stažení nót, což znamenalo zrušení návrhu jmenování 

cizích soudců a záruk týkajících se dokončení zákoníků spolu s jejich postoupením 

smluvním mocnostem ke kontrole. Dále bod týkající se povolení koupě a vlastnictví 

nemovitostí byl pozměněn s tím, že toto ustanovení vejde v platnost po zrušení 

exteritoriálních práv a konzulární jurisdikce, ale Japonsku bude vyhrazeno právo 

zavést určitá omezení, jako například znemožnění cizincům vlastnit akciový podíl 

v bankách, důlních či železničních společnostech a jiných podnicích, ve kterých má 

stát přímý podíl. Dále mohou být uvalena omezení na nákup japonské půdy.256 Tak 

jako jeho předchůdce ponechal Aoki v návrhu pětileté přechodné období, v němž 

bude v smluvních přístavech nadále platit konzulární jurisdikce, ale mimo ně budou 

cizinci podřízeni japonskému právu. Doporučil, aby pro toto přechodné období byl 

zaveden pasový systém a cizinci by na území mimo smluvní oblasti vstupovali pouze 

256 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 128-129 
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s pasy. Domníval se, že pokud smlouva vejde v platnost následující rok, bude 

konzulární jurisdikce spolu s exteritorialitou zrušena v roce 1896. V této době již 

bude trestní zákoník v praxi 14 let, kompilace ostatních zákoníků a celková reforma 

práva bude dokončena a ústava bude v platnosti již 6 let. Tato doba dá také dostatek 

prostoru k řádnému vyškolení japonských soudců. Tudíž zavedení systému 

,v , h do b d t , 257 sm1senyc sou u ne u e nu ne. 

Fraser na toto reagoval s tím, že on sám má pravomoc podepsat smlouvu 

sepsanou dle předešlého návrhu, a proto musí nový návrh zaslat britské vládě ke 

schválení. 

V únoru roku 1890 získal Aoki vyjádření od britského premiéra Salisburyho. 

Ten odstoupil od nároku na zachování smíšených soudů, ale žádal, aby 

v přechodném pětiletém období byla na celém území Japonska zachována konzulární 

jurisdikce. Salisbury původně trval na přechodném období v délce osmi let, ale na 

radu Frasera nakonec pětileté období odsouhlasil. Návrh smlouvy, který se zakládal 

na výše uvedených bodech, byl nakonec oběma stranami na konci července roku 

1891 odsouhlasen. 

5. 2. Parlament a revize smluv 

Tak, jak bylo Císařským výnosem z 16. října 1881 přislíbeno, byl v roce 1890 

zřízen parlament. Aoki se raději rozhodl počkat s uzavřením smluv do doby, než 

zasedne parlament, jelikož se obával, že uzavření smluv těsně před zahájením 

zasedání parlamentu by opětovně mohlo vyvolat veřejné nepokoje. 

Parlament zasedl poprvé 25. listopadu 1890. Zpočátku se věnoval rutinním 

záležitostem, avšak na zasedání konajícím se 6. prosince bylo poslancem za opoziční 

Liberální stranu Araiem Šógoem 258 nadneseno téma revize smluv. Arai žádal po 

vládě informace, v jakém stádiu se jednání nyní nachází. 17. prosince Aoki pronesl 

v parlamentu proslov, ve kterém podrobně vysvětlil celou historii revize smluv. 

257 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 205-208 
Zákoníky však byly vyhlášeny o něco později, než Aoki předpokládal. Občanskoprávní zákoník byl 
vyhlášen v roce 1898, obchodní zákoník o rok později a nový trestní zákoník až v roce 1908. 
Všechny tyto zákoníky byly zkompilovány dle zákoníků německých. 
258 Arai Šógo ~ft-:!lj'[P,-; poslanec za Liberální stranu v l.a 2. parlamentu 
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Ovšem na otázku, jak vláda postupuje v revizi smluv nyní, pouze odpověděl, že 

revize smluv je v procesu jednání a odmítl prozradit jakékoliv podrobnosti a vyjádřit 

se k tomu, jakým směrem se bude vládní politika v tomto bodě ubírat. Dodal, že celé 

jednání je až do jeho ukončení vedeno v tajnosti. Arai na toto reagoval tím, že 

Japonsko je nyní konstituční zemí s fungujícím parlamentem. Proto vláda musí 

ukončit tajnou diplomacii, jednat v souladu s veřejným míněním a informovat ho 

jaké kroky v této otázce podniká. 

Kromě toho horní sněmovna den před tím se začala diskutovat nutnost získání 

tarifní autonomie a žádala po Aokim vysvětlení, zdali má v plánu získat plnou 

jurisdikční a tarifní autonomii, či pouze jednu z nich. Aoki nadále setrvával 

v mlčenlivosti. V březnu roku 1891 však již déle nemohl nátlaku ze strany 

parlamentu odolávat a na výše uvedenou otázku odpověděl. Jeho odpověď byla 

velmi vágní a kromě vysvětlení, že není možné získat obojí najednou a Japonsko 

vynasnaží získat alespoň její část, nic konkrétního neobsahovala. 

Diskuse v parlamentu o revizi smluv byly 7. března roku 1891 ukončeny, 

jelikož parlament byl z důvodu neodsouhlasení vládního rozpočtu rozpuštěn. Ještě 

předtím však pro zmírnění situace a ve snaze předejít opětovným protestům 

veřejnosti Jamagata nechal s cizími mocnostmi jednání přerušit.259 

Po rozpuštění parlamentu se diskuse na téma revize smluv přenesly do 

politických stran. Přestože Aoki měl snahu udržet výsledky jednání v tajnosti, 

nakonec opětovně prosákly ven. Liberální strana okamžitě začala kritizovat návrh 

povolit cizincům koupi a vlastnictví nemovitostí. Sama z vlastních členů sestavila 

komisi, která měla tento bod prozkoumat. Otázka, zda cizincům otevřít či neotevřít 

vnitrozemí, rozdělila komisi na dvě skupiny. Její členové nakonec došli 

ke kompromisu, že otevření vnitrozemí musí být podmíněno zákazem vlastnit půdu, 

doly, banky, japonské lodě, továrny na jejich výrobu, vodovody, kanálové průplavy, 

či vlastnit akciový podíl v takových to podnicích. Dále žádali, aby bylo také 

dosaženo plné tarifní autonomie. 

Druhá největší opoziční strana vlády Konstituční pokroková strana, jejíž 

vůdce Ókuma, jakožto ministr zahraničí v pokusu revize plně pohořel, sice vyjádřila 

259 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai, Džójaku kaisei to Nisšin sensó, str. 131 

75 



nesouhlas s postupem vlády v této otázce, ale více se k tomuto problému 

nevyjadřovala. 

Proti vládní politice znovu vystoupila veřejnost. Tentokráte vládě nevytýkala 

pouze její politiku v revizi smluv, ale hlavně rozpuštění parlamentu jakožto prvního 

národního shromáždění na východoasijském kontinentu. 

Pravdou je, že rozpuštěné parlamentu nebylo z hlediska revize smluv 

nejvhodnějším tahem vlády. Japonsko, které žádalo po mocnostech uzavření 

rovnoprávných smluv, totiž argumentovalo tím, že nyní, kdy je již zřízen parlament, 

japonská vláda musí pečlivě brát v úvahu názor veřejnosti, který je vyjádřen právě 

prostřednictvím tohoto orgánu. 

Jamagata 6. května 1891 z důvodu nemoci ze svého postu odstoupil.260 Aoki 

zůstal ministrem pouze do května 1891, ale neodstoupil v souvislosti s revizí smluv. 

Tentokráte byl důvodem rezignace diplomatický incident, při kterém byl spáchán 

atentát na careviče Nikolaje ll. Po tomto rezignoval i zbytek kabinetu a byl sestaven 

nový v čele s Macukatou a Enomotem Takeakim261 jako ministrem zahraničí. 

Ministr Aoki dokázal Británii přesvědčit, že systém smíšených soudů nebude 

potřebný, a také jí neposkytl záruky, že práva vlastnit nemovitosti budou neomezená. 

Británie i přesto s jeho návrhem souhlasila, což byl významný posun v revizi smluv. 

A však, za Aokiho období vstoupil do hry parlament, jehož hlas nemohl zůstat 

nevyslyšen. Parlament nedisponoval velkou mocí a opozice, která v něm získala 

většinu, nezískala mnoho zbraní, jimiž by mohla kontrolovat kroky vlády. Proto se 

znovu zaměřila na revizi smluv a žádala po vládě, aby svůj plán revize konzultovala 

s parlamentem. Takovéto boje mezi parlamentem a vládou později několikrát 

budoucnost revize smluv vážně ohrozily. 

260 Takeuchi , War and Diplomacy in Japanese Empire, str. 98 
Takeuchi k tomuto dodává, že neoficiálním důvodem byly problémy s parlamentem a nesouhlas 
s Aokiho politikou v záležitosti revize smluv. 
261 Enomoto Takeaki tl/f-::Jttm (1836-1908); japonský politik a diplomat; roku 1875 vyjednal 
s Ruskem tzv. Petrohradskou smlouvu, která definovala hranice mezi oběma zeměmi. V letech 1880-
1885 ministrem námořních sil; mezi léty 1885- 1888 ministrem komunikací; v roce 1888 a mezi léty 
1894-1897 ministrem zemědělství a průmyslu; v letech 1889-1891; ministrem školství; v letech 1891-
1892 ministrem zahraničí 
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6. Ministr Enomoto, boje s parlamentem a vypovězení smlouvy 

Portugalsku 

Celé Enomotovo funkční období bylo provázeno bojem s parlamentem. 26. 

listopadu roku 1891 zasedl druhý parlament a dolní sněmovna začala znovu 

projednávat revizi smluv. Na konci měsíce předseda vlády Macukata přednesl před 

dolní sněmovnou proslov týkající se vládní politiky. V něm revizi smluv komentoval 

pouze s tím, že do dnešní doby sice revize smluv nebyla úspěšná, ale vláda klade ve 

své politice velký důraz na blaho národa, a proto se vynasnaží, aby tentokráte 

dosáhla svého cíle?62 

7. prosince však poslanec za Liberální stranu Maeda Kagaši 263 spolu 

s dalšími třiceti poslanci předložil dolní komoře návrh, v němž vyzývá vládu, aby 

žádala po smluvních zemích okamžitou revizi smluv na plně rovnoprávné bázi a 

uvědomila je, že v případě odmítnutí vláda platné smlouvy vypoví. Dolní komora se 

tímto usnesením zabývala. Většině ostatních členů se tento plán zdál velmi riskantní 

a hlasování o něm bylo pozdrženo. Diskuse na toto téma neskončila a parlament se 

stále dožadoval po vládě, aby vysvětlila svůj plán revize smluv. To byl jeden 

z důvodů, proč byl parlament ještě v prosinci znovu rozpuštěn. 264 

Jednání se smluvními mocnostmi byla stále přerušena a Enomoto se snažil 

tuto dobu využít k prozkoumání Aokiho návrhu smluv. K tomuto účelu byla císařem 

12. dubna 1892 navržena speciální komise Džójaku kaisei čósa iinkai265
. Jejími členy 

byli přední politici jako Itó v té době předseda Tajné rady, Gotó Šodžiró ministr 

komunikací, Kuroda Kijotaka bývalý premiér, Teradžima Munenori a Inoue 

Kawaši266 členové Tajné rady a Enomoto ministr zahraničí. Tato komise se sešla 

pouze jednou, jelikož její členové měli na revizi příliš rozdílné názory. Hlavní otázka 

se točila kolem bodu otevření vnitrozemí a povolení smíšených rezidencí. V tomto 

bodě členové komise nedokázali nalézt kompromisní řešení. 

262 Takeuchi , War and Diplomacy in Japanese Empíre, str. I 00 
263 Maeda Kagaši !'líHU~ ~ll -J-
264 Takeuchi, War and Diplomacy in Japanese Empíre, str. I 00 
265 5:k ~í ilicil)~' _Q i:; 
266 lnoue Kowaši :ft l.~ (1844-1895); japonský státník; od roku 1871 na ministerstvu spravedlnosti, 
kde se Roeslerem podílel na kompilaci zákoníků, od roku 1890 v Tajné radě; v letech 1893-1894 
ministrem školství 
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6. května roku 1892 se sešel v pořadí již třetí parlament a znovu nastolil 

otázku revize smluv. Byla vytvořena komise s úkolem prostudovat postup v revizi 

smluv. Byl vytvořen návrh, v němž kromě zrušení exteritoriálních práv a získání plné 

tarifní autonomie byl požadován zákaz provozování pobřežního obchodu cizinci. 

Tato myšlenka nebyla nijak převratná, jelikož již Iwakura se o přiznání tohoto práva 

plně zasazoval. Na podmínkách otevření země se její členové neshodli. Výše 

uvedené tři požadavky byly poté předneseny v dolní komoře a všechny diskuse se 

znovu stočily na téma, zda a jakým způsobem otevřít zemi volnému pobytu cizincům. 

Větším problémem pro vládu bylo, že parlament schválil usnesení o odložení 

uvedení zákoníků do praxe a to o tři roky k datu 31. prosince roku 1896. Kompilace 

zákoníků byla již téměř hotová a vláda počítala s tím, že zákoníky vejdou v platnost 

1. ledna 1893. Zákoníky byly kritizovány, že mnohá jejich nařízení jsou příliš 

evropská a nejsou přizpůsobena tradičním zvykům země. Toto byl důvod, proč 

parlament jejich vydání odsunul a dal tím časový prostor k jejich revizi. 

Vláda se domáhala, aby toto usnesení bylo zrušeno a Enomoto 26. května 

téhož roku přednesl v horní komoře projev, v němž apeloval na zákonodárce, aby 

vzali v potaz, že toto oddálení zpozdí revizi smluv. "Apeluji na vás, není snad 

naprosto důležité, aby tyto zákoníky, jež jsou nepostradatelnou zbraní vůči 

nenáviděným konzulárním soudům, byly řádně uvedeny v platnost od začátku 

příštího roku? Nyní, kdy celý národ žádá revizi smluv a právě platnost těchto 

zákoníků je nutnou podmínkou k dosažení tohoto cíle, není příliš vrtkavé požadovat 

jejich odložení? Netrvám na tom, že všechny části občanského a obchodního 

zákoníku jsou bez chyb, nechme, ať jsou části vyžadující změnu řádně revidovány, to 

za co bojuji, je, aby termín jejich uvedení v platnost nebyl prodloužen.267 

Tato výzva nebyla brána v potaz a obě komory usnesení odhlasovaly. Kromě 

toho parlament opětovně neodhlasoval návrh rozpočtu pro následující rok a 

Macukata jej rozpustil. Po tomto Macukatův kabinet v srpnu odstoupil. 

Macukatův kabinet v revizi smluv nijak nepokročil. Nelze však říci, že toto 

období na poli diplomatickém bylo zcela bez výsledků. Enomoto dokázal vypovědět 

smlouvu s Portugalskem. 268 To znamenalo, že Portugalsko ztratilo kromě jiného 

267 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 143 
268 Smlouva byla vypovězena 3. srpna 1892 po té, co Portugalsko z finančních důvodů odvolalo 
vyslance a nenahradilo ho jiným. 
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exteritoriální práva a stalo se první evropskou zemí, jejíž občané byli na území 

Japonska podřízeni japonskému právu. Po tomto se objevilo několik případů, kdy se 

portugalský občan ocitl na lavici obžalovaných a byl souzen japonským soudem. 

Portugalská vláda marně žádala japonskou vládu o navrácení konzulární 

jurisdikce, alespoň po dobu, než Japonsko získá plně funkční právní systém. 

Enomoto hodlal této situace využít a uzavřít s Portugalskem novou smlouvu 

podobnou Japonsko-mexické smlouvě z roku 1888. Mucu, který o měsíc později 

Enomota v jeho funkci nahradil, tomuto plánu zabránil. Domníval se, že tím by došlo 

k otevření celého území všem smluvním mocnostem i bez revize smluv?69 

7. Mucu Mudemicu a dokončení revize smluv 

V srpnu roku 1882 byl Macukatův kabinet nahrazen kabinetem znovu pod 

vedením ltóa. Na post ministra zahraničí byl dosazen Mucu Mudemicu. Mucu měl 

v diplomacii dlouholeté zkušenosti. Byl to právě on, kdo podepsal první 

rovnoprávnou smlouvu s Mexikem. 

Mucu potřeboval v době jednání o revizi smluv eliminovat protesty ze strany 

veřejnosti a proto jednání z Tokia přesunul do hlavních měst smluvních zemí. Aby 

předešel jakýmkoliv nesrovnalostem ze strany kabinetních členů a Tajné rady, 

rozhodl se, že bude po všech vyžadovat písemný souhlas s jeho návrhem. Jak se 

ukázalo, v poslední době to byl však parlament, se kterým musela vláda v otázce 

revize smluv bojovat nejvíce, a proti tomu mohl zasáhnout pouze jeho rozpuštěním. 

V jednáních se znovu hodlal zaměřit na Británii, jejíž vliv mezi ostatními mocnostmi 

byl stále nepřehlédnutelný a která byla největším překážkou v dosažení revize smluv. 

Aby se vyhnul problémům s doložkou nejvyšších výhod, rozhodl se s návrhem 

smlouvy získat nejdříve souhlas Británie a posléze jej užít jako základ pro smlouvy 

s ostatními mocnosti. Vstoupení smluv v platnost hodlal stanovit na stejný den. 270 

269 Pokud by tato smlouva obsahovala stejné podmínky jako smlouvy s Mexikem, znamenalo by to, že 
Portugalci budou se moci neomezeně pohybovat na celém japonském území. Jelikož v Japonsku bylo 
140 Portugalců a stovky dalších na kontinentě získali výše uvedenou koncesi, ostatní smluvní země 
by si dle doložky nejvyšších výhod začaly okamžitě nárokovat stejná práva bez vzdání 
se exteritoriality. 
270 Perez, Japan comes of age, str. 96 
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Jednání se hodlal prosadit následující body. 

1. Otevření celého japonského území, na němž bude povolen volný pobyt, 

pohyb a provozování obchodu. V případě nutnosti si Japonsko vyhrazuje 

právo uvalit na obchod speciální restrikce. 

2. Vlastnictví a nákup nemovitostí nebude povoleno. 

3. Konzulární jurisdikce a veškerá přidružení práva budou zrušena k datu nabytí 

smlouvy platnosti. 

4. Platnost smlouvy bude 7 let. 

5. Smlouva vstoupí v platnost nejdříve po pěti letech od jejího podpisu a 

zároveň po jednom roce od data, kdy vláda oznámí, aby tak bylo učiněno. 

6. Doložka nejvyšších výhod bude podmíněná. 

K tomuto návrhu přidal protokol, v němž garantuje vládám, že smlouva nevejde 

v účinnost do doby, než budou všechny zákoníky v plné platnosti. Tento návrh pak 

předal kabinetu a Tajné radě ke schválení. Všichni se dohodli, že výsledky jednání 

s cizími mocnostmi budou ponechány v tajnosti a to také před parlamentem.271 

7. 1. Jednání s Británií 

Na konci července roku 1893 Mucu oslovil Británii s tím, že Japonsko by 

chtělo s Británií zahájit rozhovory o revizi smluv a výše uvedený návrh zaslal 

britskému ministru zahraničí Earlu Kimberleymu272
• Kimberley se ohradil vůči bodu 

o vlastnictví majetku a namítal, že platnost doby smlouvy je příliš krátká. Dále žádal, 

aby do návrhu byly vloženy záruky o zákonících tak, jak byly v Aokiho návrhu, a 

aby doložka nejvyšších výhod byla nepodmíněná. Nicméně byl ochoten k jednáním o 

revizi smluv na základě tohoto návrhu přistoupit. Mucu k jednáním v Londýně 

zplnomocnil bývalého ministra zahraničí Aokiho, který byl v tu dobu vyslancem 

v Německu. Jako tlumočník byl vybrán Siebold. Britskou stranu zastupoval Francis 

271 Kadžima, Nihon gaikóši, str. 237-238 
272 John Wodehouse Earl of Kimberley (1826-1902); britský státník a diplomat; v letech 1870-1874 
ministrem pro kolonie; v letech 1894-1895 ministrem zahraničí 
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Bertie273 Na požádání Mucua a Aokiho se velké části jednáních ve Londýně účastnil 

také britský vyslanec v Japonsku Fraser. 

Na přístupu Británie vůči revizi lze vypozorovat celkovou změnu. 

Salisburyho ve funkci ministra vnitra nahradil Kimberley, který viděl jisté přednosti 

v uzavření nových smluv a revizi byl nakloněn. Jednak to zapříčiněno tlakem ze 

strany britských obchodníků v Japonsku a Východní Asii, kteří se z důvodu nových 

tržních možností domáhali otevření japonského vnitrozemí. Dalším důvodem byla 

expanze Ruska na východní pobřeží, což bylo demonstrováno v roce 1891 zahájením 

stavby Transsibiřské magistrály, která měla spojit asijskou část Ruska s částí 

evropskou. Aby si Británie zachovala své výsadní postavení na Dálném Východě, 

potřebovala v této oblasti nového silného spojence. Čínou, se kterou se několikrát 

dostala do válečného konfliktu, počítat nemohla. Japonsko, jehož reformy a 

modernizace postupovaly neuvěřitelným tempem, se zdálo být nejvhodnějším 

adeptem. Kromě toho zde byla možnost, že Rusko Británii předejde a vytvoří 

s Japonskem alianci, čímž svou pozici na Dálném východě značně posílí. To by 

ohrozilo zájmy Británie na tomto kontinentu. Dále zde byly jisté obavy, že pokud 

nedojde s Japonskem v otázce revize k rozumné dohodě, Japonsko by se mohlo 

uchýlit k vypovězení nynější smlouvy. 

Aoki celý rok jednal v Londýně. Jednání se soustředila zejména na otázku 

majetkových práv Britů v Japonsku. Aoki a Mucu jasně trvali, na tom, že cizincům 

nebude umožněno vlastnictví nemovitostí. Své rozhodnutí hájili tím, že by to 

v Japonsku vyvolalo velké nepokoje, jak ze strany veřejnosti tak i opozice. Kromě 

toho by to mohlo ohrozit samotné cizince, jejichž bezpečnost by bylo těžké ochránit. 

Aoki poté přišel s návrhem, že otázka vlastnictví nemovitostí by v budoucnu mohla 

být řešena pomocí právních ustanovení čí dodatků ke smlouvám. Poukázal na to, že 

takovéto řešení bylo odsouhlaseno i s USA a Ruskem. Británii ujistil, že pronajímání 

nemovitostí cizincům bude nadále umožněno, a jejich práva budou plně ochráněna 

stanoveními v občanském zákoníku. Nakonec byla tato práva Británii přiznána, 

avšak v omezené formě. 

Dále bylo nutné vyřešit spor týkající se doby platnosti smlouvy. Mucu 

navrhoval platnost 7 let, což britská strana nepřijala, a však z původně požadované 

273 Francis Leveson Bertie ( 1844-1919); britský diplomat; od roku 1863 zaměstnán na ministerství 
zahraničí; v letech 1905-1918 vyslancem ve Francii 
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platnosti na dobu neurčitou ustoupila a navrhla platnost na 20 let. To Japonsku 

připadalo příliš dlouhé a snažilo se zkrátit dobu na polovinu. Nakonec Aoki přijal 

nový britský návrh a platnost smlouvy odsouhlasil na dobu dvanácti let. 

Přechodná doba 5 let byla oběma stranami přijata a domluveno, že během této 

doby bude ve smluvních oblastech nadále platit konzulární jurisdikce, mimo ně však 

Britové budou podřízeni japonskému právu. Británie přistoupila na návrh, že během 

této doby budou britští občané užívat pro vstup do vnitrozemí pasy. 

Británie dále žádala garance, že zákony budou správně fungovat k datu, kdy 

smlouva vejde v platnost. K tomu se Mucu zavázal, ale jejich přeložení do 

angličtiny negarantoval. Pouze přislíbil, že japonské zákoníky budou přeloženy do 

některého z evropských jazyků. 

Strany se však nemohly dohodnout na otázce vyhrazení pobřežního obchodu. 

Japonsko žádalo, aby pobřežní obchod byl vyhrazen pouze jemu, Británie chtěla 

ponechat nynější stav. Aoki nakonec navrhl, že japonská vláda je ochotna ponechat 

nynější stav po dobu šesti let, pokud z nynějšího systému bude odebráno Ebisu, 

Niigata, Ósaka a Hakodate. Bertie přišel s protinávrhem, že pobřežní obchod 

v Hakodate bude Británii povolen a tento stav bude prodloužen na celou dobu 

platnosti smlouvy. 

Jelikož v té době se v Japonsku hojně překládala britská literatura, Británie 

navrhla, aby Japonsko podepsalo Mezinárodní dohodu o ochraně majetku a 

autorských práv.274 S tím Japonsko souhlasilo. 

Jak je vidět, jednání s Británií se vyvíjela celkem slibně, avšak na počátku 

května byla náhle přerušena. Britská vláda totiž získala zprávy, že japonská vláda 

zvažuje vypovězení nynější smlouvy. V průběhu debaty v parlamentu měl předseda 

vlády Itó prohlásit, že pokud bude nutné, bude muset být použito veškeré úsilí 

k zrušení všech ustanovení, která jakkoliv narušují suverénní práva země. Toto bylo 

zřejmě vytrženo z kontextu a interpretováno jako varování, že smlouvy budou 

vypovězeny. I Mucu se měl prý v rozhovorech s Bertiem vyjádřit ve stejném duchu. 

Británie na toto reagovala s tím, že jednání nepovede pod rouškou zastrašování. Aoki 

ujistil Británii, že Japonsko nemá v úmyslu smlouvy vypovědět, že došlo pouze 

k mylné interpretaci špatného překladu. Britské vládě po té zaslal zprávu, ve níž 

274 Perez, Japan com es of age, str. 145-150 
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vysvětluje, že japonský premiér chtěl pouze naznačit, že by bylo velmi riskantní 

pokoušet se zachovat konzulární jurisdikci v zemi s konstituční vládou a ani Mucu o 

vypovězení smluv v žádném případě neuvažuje.275 Po tomto byla jednání obnovena. 

Otázkou ovšem zůstává, zda tato situace byla zapříčiněná pouze mylnou 

interpretací, či vláda měla opravdu v úmyslu pohrozit Británii, aby jednání 

neprodlužovala. V té době totiž byly již podklady pro uzavření smluv s USA, 

Německem a Ruskem téměř hotovy. Mucu nechal jednání s těmito zeměmi přerušit 

a počkat, až bude podepsána smlouva s Británií. 

7. 2. Boj vlády s parlamentem 

29. listopadu roku 1892 zasedl čtvrtý parlament a znovu řešil otázku otevření 

vnitrozemí a povolení cizincům usadit po celém území Japonska. Většina poslanců 

Liberální a Pokrokové strany se vyjádřila, že cizincům by nemělo být povoleno se 

usazovat ve vnitrozemí. Byl nadnesen i návrh, že volnost pobytu a pohybu by mohla 

být cizinců zaručena pouze na Hokkaidu či Okinawě. Někteří poslanci se vyjádřili, 

že pro Japonsko bude výhodnější zachovat nynější stav, než otevřít celou zemi. 

Následně na to byla vláda obviněna, že při prosazování své politiky 

nepostupuje v souladu s přísahou císaře, jejíž první článek slibuje, že budou 

zakládána poradní shromáždění a záležitosti státu budou řešeny veřejnou diskusí. 

Bylo vydáno usnesení, že záležitosti týkající se zahraniční politiky musí být 

projednány s parlamentem, jakožto zástupcem lidu, a žádný ministr nemá 

kompetenci tyto záležitosti řešit dle svého. Bylo požadováno, aby kabinetní ministři 

podali k tomuto vysvětlení a projednali s parlamentem plány na revizi smluv. 

Ministři však na tuto výzvu nereagovali a tak skupinka poslanců v čele s Abei 

lwanem276si pro vyjádření došla přímo k nim domů. Jelikož ani po té vláda nebyla ve 

věci smluv sdílná, parlament se usnesl, že vláda v revizi smluv selhala a obrátili se 

přímo na císaře. Žádali, aby vláda okamžitě zajistila rušení exteritoriálních práv, 

znovuzískala tarifní autonomii a zakázala cizincům provozovat pobřežní obchod. 

275 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 150 
276 Abei Iwane P.:l'mft-"®fl~(l832-1816); poslanec za prefekturu Fukušima; v parlamentu již odjeho 
počátků; jedním z největších odpůrců návrhu přiznání volnosti cizincům na celém japonském území a 
smíšených rezidencí a propagoval myšlenku prosazovaní doslovného výkladu smluv 
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V případě, že mocnosti odmítnou takto smlouvy revidovat, vláda musí smlouvy 

s okamžitou platností vypovědět. Diskuse ohledně revize smluv v parlamentu 

pokračovaly a vyústily v rozpuštění dolní komory v březnu roku 1883. 277 

Pátý parlament byl zahájen 28. listopadu téhož roku a na počátku 

následujícího měsíce a poslanci Abei a Suzuki Šigetó278 spolu s dalšími členy strany 

Nezávislého klubu prezentovali dolní sněmovně návrh, v němž požadovali po vládě 

vysvětlení, z jakého důvodu vláda netrvá na doslovném výkladu smluv Ansei. V 

návrhu se uvádí, že je otevřeným tajemstvím, že cizinci vlastní půdu a domy a to i 

mimo smluvní oblasti a nikdo z nich není potrestán. Přísné prosazování přesného 

znění smluv mocnosti dovede k tomu, že samy budou chtít co nejdříve smlouvy 

revidovat. Další poslanci vystoupili s tím, že je nutné vydat zákon, který bude tvrdě 

postihovat ty, kteří cizincům v porušování ustanovení smluv budou cizincům 

napomáhat. Následně byl prezentován návrh zákona ustanovující, že cizinci nesmí 

požívat žádných privilegií, která nejsou garantována smlouvou. 

Mucu, který byl uprostřed jednání s Británií, se snažil potlačit jakékoliv 

proticizinecké nálady, které by jednání mohly narušit. Z tohoto důvodu naléhal na 

vládu, aby varovala parlament, že pokud nestáhne tento návrh, bude rozpuštěn. Vláda 

neviděla ve výše uvedených návrzích zákona velkou hrozbu. Když Mucu pohrozil, že 

nebude-li zakročeno, okamžitě rezignuje, Itó nechal zasedání dolní sněmovny na 

deset dní odročit. 

Mucu se mezitím musel věnovat dalšímu problému, který mohl ohrozit revizi 

smluv. Na počátku října totiž političtí oponenti vlády v čele s Abei lwane, z nichž 

mnozí zasedali v pátém parlamentu a nesouhlasili s povolením volného pobytu 

cizinců na území Japonska, založili Spolek velkého Japonska (Dainippon kjókai)279 

Jejich veřejná shromáždění vystupující proti povolení smíšených rezidencí probudila 

veřejnost, která se znovu zapojila do diskusí ohledně revize smluv. Ač situace nebyla 

nijak vážná, evropský tisk ji zveličil a podal zprávu, že Japonskem hýbe 

proticizinecké hnutí. To podpořil incident, při kterém byl napaden německý vyslanec 

v Japonsku. Ačkoliv napadení nemělo s proticizineckým hnutím nic do činění, 

277 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , Džójakukaisei to Nisšin sensó, str. 134 
278 Suzuki Šigetó ~ ;;f: ll! Ji ( 1828-1906); poslanec dolní komory původně za Liberální stranu, od 
druhého parlamentu za Nezávislý klub Dokuricu kurabu ~!R:lr.{J"t.~l'ffi reprezentující prefekturu Ehime 
279 *s Jjs:Jhbf:; 
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německý tisk toto přiřkl proticizineckému hnutí. Mucu nechal na konci prosince 

násilně rozpustit několik shromáždění pořádaných tímto spolkem. Následně byl 

spolek v souladu s Vyhláškou na ochranu pořádku rozpuštěn.280 

29. prosince roku 1893 se konalo další parlamentní zasedání Mucu ujistil 

dolní komoru, že cizí mocnosti se řídí ustanovením smluv a vládě se podařilo 

obnovit kontrolu nad situací. Požádal dolní sněmovnu o stažení výše uvedeného 

návrhu. Jeho proslov však způsobil značné pobouření a návrh odvolán nebyl. 

Následný den tedy ltó nechal parlament rozpustit. Británie, která pozorně sledovala 

dění v Japonsku, pak žádala Aokiho o podání vysvětlení k celé záležitosti. 

16. května 1894 se sešel šestý parlament. Mucu s ltóem se obávali, že stálé 

rozpouštění parlamentu může mít negativní vliv na jednání s Británií. Proto se ltó 

rozhodl pronést v parlamentu projev, ve kterém žádal poslance o spolupráci. 

V projevu před dolní sněmovnou ltó vysvětlil, že předchozí parlament byl rozpuštěn 

právě z důvodu návrhu, jehož přijetí by značně zkomplikovalo revizi smluv, která je 

nyní v procesu. Zákonodárce varoval, že pokud by nadále prosazovali takovouto 

politiku, jež by měla pro zemi neblahé následky, budou čelit stejnému osudu jako 

pátý parlament. Dále je žádal, aby politiku revizi smluv přenechali plně na 

kabinetu.281 

Na takovéto zastrašování okamžitě reagovala skupina poslanců pod 

vedením 282 Ói Kentaró. Ti prezentovali dolní komoře usnesení odsuzující vládní 

zahraniční politiku s tím, že s cizinci na japonském území je zacházeno lépe než 

s vlastním lidem. Toto usnesení těsně neprošlo parlamentním hlasováním. Další 

usnesení týkající se kritiky vládní zahraniční politiky a žádosti o okamžitou revizi 

smluv také nebylo odhlasováno. Nakonec dolní komora odhlasovala usnesení 

smírnějšího rázu, ve kterém požadovala o dokončení revize smluv s ohledem na 

názor parlamentu, a dále žádala vládu, aby v případě odmítnutí některé ze smluvních 

mocností smlouvy revidovat přijala okamžitá opatření. Těmito opatřeními bylo 

míněno jednostranné vypovězení smlouvy. V této době se však hlavním 

280 Pere z, Japan com es of age, str. I 17-120 
281 Takeuchi , War and Diplomacy in Japanese Empire, str. I 05 
282 Ói Kentaró * :tt }~U~J~I) ( 1843-1922); japonský politik a právník; aktivní v Hnutí za svobodu a 
demokracii; původně členem Liberální strany; v roce 1890 založil Konstituční liberální stranu Rikken 
džijútó fr'ff§. tl ctl'R:, o dva roky později radikální Východoasijskou liberální stranu Tójó džijútó JRi'F 
~ EE 3\!:; za tyto strany poslanec v parlamentu od roku 1890; od počátku jedním z největších kritiků 
vlády v otázce revize smluv 
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diskutovaným tématem v parlamentu stal konflikt v Koreji a otázka revize smluv 

byla odstrčena do pozadí. 

O několik dní později ještě dolní komora schválila rezoluci, která udávala, že 

přestože právo uzavřít smlouvy náleží výsadně císaři, záležitosti spojené 

s uzákoněním zákonů či revizí nynějších zákonů a záležitosti týkající se změny 

celních tarifů musí být parlamentu postoupeny ke schválení a to v souladu s ústavou. 

ltó, který nechtěl ohrozit slibná jednání s mocnostmi, 2. června 1894 dolní komoru 

raději rozpustil. 

Boje mezi vládou a parlamentem úplně neskončily ani po uzavření smluv. Na 

zasedání sedmého parlamentu, poslanci v čele Kenči Otake kritizovali smlouvu za 

chybějící tarifní autonomii a žádali po vládě vysvětlení. Mucu na toto pouze 

odpověděl, že proces revize ještě není dokončen, a proto se k dané věci nemůže 

vyjádřit. 

7. 3. Podepsání Japonsko-britské smlouvy o obchodu a navigaci 

V létě roku 1894 byly všechny sporné body vyřešeny a 13. července byla 

sepsána smlouva, která měla být následující den podepsána. A však v tento den došlo 

v Koreji283 k diplomatickému incidentu, při němž korejská vláda odvolala z funkce 

britského poradce korejské vlády v otázce námořnictví Collwella. Británie obvinila 

vládu, že toto odvolání bylo provedeno na popud japonského vyslance v Koreji Ótori 

Keisuke. Považovala to za projev nepřátelského aktu a narušení jejích zájmů v Koreji. 

To vedlo k tomu, že smlouvu s Japonskem odmítla podepsat. Po Aokim žádala do 2 

dnů vysvětlení, jinak od podpisu smlouvy odstoupí. 

Mucuovi zůstal pouze jeden den na vyřešení tohoto problému. Sám říká:"Cítil 

jsem, že nesmím zničit práci revize smluv v Londýně kvůli tak malicherné záležitosti 

jako je propuštění jednoho Angličana v Koreji ... Poslal jsem Aokimu telegram 

s vysvětlením, že japonská vláda nikdy nežádala korejskou vládu o propuštění 

Collwella ... Dal jsem Aokimu pokyny, aby řekl, že japonská vláda udělá vše, aby 

283 V té době byla situace v Koreji velmi napjatá. Po té, co proticizinecké hnutí Východního učení 
Tonghak vyvolalo v Koreji povstání se snahou svrhnout korejskou vládu, Čína trvající na svém 
svrchovaném postavení v Číně na žádost korejského krále vyslala do Koreje vojenské jednotky. 
Japonsko na toto okamžitě reagovalo a do Koreje poslalo vojenské oddíly. Ani jedna ze zemí neměla 
v úmyslu je stáhnout. tato situace vyústila ve válečný konflikt mezi oběma zeměmi. 
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uspokojila Británii a že doufáme, že Británie smlouvy podepíše v rámci zcela 

oddělené záležitosti. Ale myslel jsem, že práce na revizi selhaly a byl jsem velmi 

d . . "284 epnmovany. 

Aoki ihned britskou vládu ujistil, že japonská vláda s tímto incidentem nemá 

nic společného a 16. července roku 1894 byla podepsána Japonsko-britská smlouva o 

obchodu a navigaci (Ničiei cúšó kókai džójaku)285 Tato smlouva měla reciproční 

charakter a stanovila: 

I. Otevření celého území Japonska, volnost pohybu, obchodu a možnost usazení 

se. 

2. Volnost obchodu a navigace po celém území Japonska. 

3. Britové na území Japonska budou podřízeni japonskému právu a jurisdikci. 

4. Britové mohou na území Japonska vlastnit domy, sklady, továrny a obchody. 

Půdu si mohou pronajmout. 

5. Pobřežní obchod bude vyhrazen pouze Japonsku. Výjimku tvoří přístavy 

Niigata, Hakodate a Ebisu, kde bude po dobu platnosti smlouvy provozován 

pobřežní obchod i Británií. 

6. Ochrana patentů a autorských práv. 

7. Doložka nejvyšších výhod se týkala celních poplatků, obchodních ustanovení 

a pohybu a pobytu Britů ve vnitrozemí. 

8. Platnost smlouvy bude 12 let, přičemž v platnost vejde až po pěti letech od 

její ratifikace. 

Ke smlouvě byl přiložen protokol týkající se tarifní dohody. Tarifní dohoda obsažená 

ve smlouvě z roku 1858 byla nadále v platnosti, ale byl přidán nový sazebník. V něm 

se importní clo pohybovalo ve výši od 5 do 1 0%. Dále obsahovala klauzuli, která 

stanovila, že během pětiletého přechodného období budou cizinci vstupovat do 

vnitrozemí s pasy. Mucu sepsal diplomatickou nótu, v níž se zavázal, že Japonsko 

dokončí právní reformu dříve, než smlouva vejde v platnost.286 

284 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 154 
285 ~ ~iffi!ťffAAi'flt*'il8; podepsána za britskou stranu podepsána ministrem zahraničí Kimberleym a za 
japonskou stranu Aokim. 
286 Japonsko svému slibu dostálo. První tři části občanského zákoníku vešly v platnost roku 1898 a 
zbytek následný rok. Obchodní zákoník byl promulgován v březnu roku 1899 a v červnu vešel 
v účinnost. I soudní systém byl plně reorganizován. 

87 



Lze říci, že uzavřením nové smlouvy s Británií Japonsko zvítězilo v dlouhém 

boji za revizi smluv. Po tomto úspěchu následovalo uzavření smluv s ostatními 

mocnostmi. 

7. 4. Uzavření smlouvy s USA a ostatními evropskými mocnostmi 

S ostatními mocnostmi byly podmínky smlouvy dohodnuty již dávno před 

tím, než byla podepsána smlouva s Británií. Po té, co tato smlouva byla uzavřena, 

vyslanci v ostatních smluvních zemích dostali volnou ruku k podepsání nových 

smluv, přičemž Japonsko-britská smlouva jim posloužila jako podklad. 

22. listopadu byla mezi americkým ministrem zahraničí Waltem 

Greshamem 287 a japonským vyslancem v USA Kurino Šiničiróem podepsána 

Japonsko-americká smlouva o obchodu a navigaci (Ničibei šúkó kókai džójaku)288
. 

Obsah smlouvy byl shodný s Japonsko-britskou smlouvou. Budoucnost této smlouvy 

byla také vážně ohrožena. V době podpisu smlouvy se v USA rozšířila informace, že 

během Japonsko-čínské války japonské vojenské jednotky vtrhly do přístavu Port 

Artur v Číně a zmasakrovaly zde místní obyvatele. Kongres se zdráhal smlouvu 

odsouhlasit, jelikož odmítal vystavit své občany jurisdikčnímu a právnímu systému 

země, která je schopna takového činu. Mucu tento incident vysvětlil tak, že chování 

vojáků bylo zcela neočekávané a již byly podniknuty kroky k potrestání viníků. Díky 

podpoře prezidenta Grovera Clevelanda 289 senát smlouvy nakonec schválil. 

Cleveland v kongresu přednesl projev, v němž hájil Japonsko, že již není tou zemí, 

kterou bylo v minulosti, a jeho vztahy s USA by měly být na stejném základě, jako 

jsou vztahy USA s evropskými mocnostmi. 290 

Následně byly smlouvy uzavřeny i s ostatními mocnostmi. S Německem byla 

smlouva uzavřena 4. dubna 1896 a s ostatními mocnostmi došlo k podpisu během 

předešlého, tohoto a následného roku. Většina z nich vešla v platnost k 17. červenci 

1899. Výjimkou byla Francie a Rakousko-Uhersko, s nimiž uzavřené smlouvy vešly 

287 Walter Quintin Gresham ( 1832-1895); americký politik; v letech 1893-1895 ve funkci ministra 
zahraničí 

288 s *.i!!!~~Ji:#ft!:k*J 
289 Stephen Grover Cleveland ( 1838-1908); 22. prezident USA, ve funkci v letech 1885-1889; před 
tím starostou New Yorku 
290 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 155 
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v platnost až 4. srpna téhož roku. To znamenalo, že díky doložce nejvyšších výhod 

obsažené ve smlouvách Ansei mohly tyto dvě země po 18 dní využívat výhod 

stanovených v již platných smlouvách ostatních mocností a zároveň být pod 

ochranou exteritoriálních práv. 

7. 5. Vliv krize v Koreji na proces revize smluv 

Krize v Koreji ovlivnila revizi smluv v mnoha směrech. Nelze však jasně říci, 

zda měl tento vliv ryze pozitivní či negativní charakter. Tato krize a následná válka 

revizi smluv uspíšila, ale za cenu toho, že do smluv byly vkomponovány prvky, které 

Japonsko původně odmítalo. Také stala příčinou problémů, které vyvstaly při 

podpisu smluv. V Japonsku však díky ní zájem o revizi smluv značně poklesl a 

veřejnost s opozicí se soustředila na řešení této situace a přípravy na válku. 

Problémy na korejském poloostrově se objevily již v 70. letech. Po otevření 

Koreje Japonskem docházelo na jejím území k mnohačetným konfliktům mezi 

vojenskými jednotkami Číny, která trvala na svém svrchovaném postavení v Koreji, 

a vojenskými oddíly Japonska, které si hodlalo Koreu podmanit. Tato situace byla 

nakonec roku 1885 vyřešena Tiecinskou dohodou. Ta stanovila, že vojenské 

jednotky obou zemí budou z Koreje stáhnuty a obě strany se v budoucnosti uvědomí, 

pokud budou mít v úmyslu sem vojenské jednotky znovu vyslat. 

Ovšem na konci března roku 1894 proticizinecké hnutí za Východní učení 

Tong hak ve snaze svrhnout korejskou vládu vyvolalo v Koreji silné protesty. 

Korejský král na to reagoval požádáním Číny o pomoc a ta do krizové oblasti vyslala 

své jednotky. To dalo Japonsku znovu záminku a do Koreje vyslalo své vojenské 

oddíly. Ani jedna ze stran poté své jednotky nechtěla stáhnout. 

Do Koreje se však také připluly vojenské lodi cizích mocností a vyčkávaly, 

jak se situace bude vyvíjet. Británie se obávala, že v případě vojenského konfliktu by 

do něj mohlo být vtaženo Rusko či jiná mocnost, což by ohrozilo její pozici na 

Dálném východě. Proto obě strany vyzývala, aby své jednotky stáhly. Japonsko 
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během jednání o smlouvách žádala, aby tento konflikt vyřešilo mírovou cestou a 

britské zájmy v Koreji nebyly tak ohroženy. 291 

A však na konci června, kdy veškerá mírová jednání zkrachovala, bylo jasné, 

že Japonsko vstoupí s Čínou do války. Mucu urgoval Aokiho, aby co nejrychleji 

smlouvu s Británií uzavřel. Domníval se, že v případě vypuknutí válečného konfliktu 

by Británie od smlouvy ustoupila. To vedlo Aokiho k tomu, že slevil z požadavků. 

Platnost smlouvy ponechal dle britského návrhu na 12 let, snížil dovozní clo na 

některé britské výrobky a změnil klauzuli o pobřežním obchodu v prospěch Británie. 

K smlouvě přidal diplomatickou nótu o garanci dokončení právní reformy. Nic 

z tohoto původně neměl v úmyslu. Těmito ústupky zajistil rychlé sepsání smlouvy. 

Nakonec však bylo z důvodu odvolání britského poradce korejské vlády uzavření 

smlouvy vážně ohroženo a smlouva byla podepsána až o dva dny později. 

Dále zde byl problém se schválením japonsko-americké smlouvy senátem. 

Ten během válečného konfliktu s Čínou považoval chování japonské armády za 

barbarské a nebyl obsahu nové smlouvy především v bodě zrušení konzulárních 

soudů nakloněn. Ratifikace smluv byla v poslední chvíli zachráněna prezidentem 

USA. Rychlá modernizace, kterou Japonsko prošlo během tak krátkého období, na 

něj zapůsobila do té míry, že apeloval na kongres v prospěch schválení smluv. 

Japonsko ve válce s Čínou plně prokázalo svou vyspělost a ohromilo i ostatní 

smluvní země. To mělo nesporný vliv na podepsání nových smluv. 

Mucu po celou dobu ve své funkci bojoval s parlamentem. Po vypuknutí 

konfliktu v Koreji však otázka revize smluv ustoupila do pozadí a parlament se 

soustředil na diskuzi této otázky. I výpady tisku proti vládní politice v otázce revize 

smluv ustaly a tisk se spolu s veřejností zabýval převážně problémem v Koreji. To 

dalo Mucuovi prostor pokračovat v revizi smluv dle jeho plánu. Aniž by vyvolal 

veřejné protesty, uzavřel smlouvu, která neobsahovala tak žádané body jako tarifní 

autonomie či zákaz vlastnictví nemovitostí. 

Sám Mucu tvrdí, že konflikt v Koreji spíše uzavření smluv ohrozil. 

Zdůvodňuje to tím, že většina britských rezidentů v Koreji byla spíše proti japonská 

a během doby, co byly japonské vojenské jednotky v Soulu, docházelo k srážkám 

291 Rekiši kjókašo kjózai kenkjúkai , D,žójaku kaisei to Nisšin sensó, str. 252 
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mezi nimi a Brity. Též britský vyslanec v Koreji byl proti japonsky zaměřen a proti 

h ' ' J o ev ' v t 1 ' 1 'd 292 c ovam aponcu v me protes ova u sve v a y. 

8. Závěr 

Proces revize smluv trval téměř půl století a vystřídalo se na něm 8 ministrů 

zahraničí. Každý z těchto ministrů přišel s novou koncepcí a jednotlivé koncepce po 

sobě následující byly postupně o krok blíže k definování rovnoprávnějších vztahů. 

Nové smlouvy téměř rovnoprávného charakteru byly uzavřeny mezi léty 1894 

až 1896. Smlouvy měly reciproční charakter a Japonsko jimi získalo zpět právní a 

jurisdikční autonomii výměnou za otevření celého území cizincům k volnému 

pohybu a pobytu. Kontrolu nad tarify dovozních cel však tyto smlouvy Japonsku 

nepřiznaly a byla pouze upravena výše cla. 

Revize smluv měla zdlouhavý průběh a vládě v cestě za uzavřením nových 

smluv nestál pouze odmítavý postoj mocností, jež se zdráhaly vzdát svých privilegií, 

nýbrž také japonská veřejnost a vládní opozice. Tyto dvě skupiny odmítaly uzavření 

smluv, které by Japonsku nezajistily vůči mocnostem zcela rovnoprávné postavení. 

Kromě toho pro opozici byla "špatná" vládní politika v revizi smluv vhodnou 

záminkou k útokům na vládu. Aby vláda zamezila rostoucím nepokojům, byla 

nucena přijmout drastická opatření, která omezovala především svobodu projevu a 

tisku. Zřízením parlamentního systému se výpady proti vládě přenesly na půdu 

parlamentu. Zde mohla vláda zakročit pouze tím, že parlament rozpustila. Tohoto 

práva pak mnohokrát využila. Krátce před plánovaným uzavřením smluv se zájem 

veřejnosti a opozice přenesl na řešení konfliktu v Koreji a protesty ohledně smluv 

ustaly. Vláda tak mohla nerušeně uzavřít smlouvy, jež nebyly dle představ veřejnosti 
. . 

am opozice. 

Hlavním důvodem, proč se západní země uvolily o revizi smluv jednat, byl 

velký zájem o otevření japonského vnitrozemí, díky čemuž by v Japonsku mohly 

rozšířit obchod a zvýšit zisky. Japonská vláda na tomto položila základ celé revize a 

za otevření vnitrozemí po mocnostech žádala, aby se vzdaly privilegií garantovaných 

smlouvami. 

292 Jones, Extraterritoriality in Japan, str. 153 
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K uzavření rovnoprávných smluv značně přispělo zahájení a rychlý postup 

reforem a to především v oblasti administrativní a právní. Zavedení kabinetní vlády, 

parlamentního systému spolu s vyhlášením ústavy a prosazení právních zákoníků po 

vzoru evropského práva přesvědčilo mocnosti, že Japonsko se stalo moderní zemí, s 

níž lze uzavřít vztahy podobné těm, které tyto země mají mezi sebou. 
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IV. Závěr 

Druhou polovinou 19. století tokugawské Japonsko vstoupilo do nové etapy 

svého vývoje. Do této doby tato země, jejíž kontakt s okolním světem byl naprosto 

minimální, byla pod hrozbou užití vojenské síly západními mocnostmi otevřena a 

byly uzavřeny smluvní vztahy. Smlouvy tyto vztahy definující určovaly Japonsku 

vůči evropským mocnostem a USA nerovnoprávné postavení po dobu více než 40 let. 

Ještě vláda bakufu, která nesla za uzavření těchto nerovnoprávných smluv 

zodpovědnost, projevila jistou snahu určitá ustanovení ve smlouvách revidovat. Tato 

snaha však byla velmi chabá a kromě odložení otevření dalších přístavů bakufu více 

získat nedokázalo. Důvodem liknavého přístupu šógunátní vlády k revizi smluv mohl 

být fakt, že smlouvy byly v platnosti pouze několik let a vláda zaměstnaná domácími 

problémy zatím nebyla v pozici po cizích mocnostem žádat, aby se vzdaly některých 

ze svých výsad. Kromě toho celkovou politikou nejen bakufu, ale také knížat a dvora 

bylo rychle modernizovat vojenskou armádu a posílit obranu. To by Japonsku 

umožnilo postavit se cizím mocnostem, smlouvy jednostranně vypovědět a vydobýt 

si nezávislost. Názory na to, jak by měla nezávislost Japonska vypadat, se různily. 

Pokrokovější skupina viděla nezávislost své země v podobě rovnoprávných vztahů 

s cizinou, druhá početnější skupina prosazovala vyhnání cizinců ze země a navrácení 

se k původnímu stavu. Každopádně zabývat se revizí smluv za této situace se mohlo 

zdát celkem zbytečné. Později sice bakufu zjistilo, že vypovědět smlouvy je zhola 

nemožné, ale na pokus se zahájit jednání o revizi smluv mu nezbyl čas. Tento úkol 

převzala nově zformovaná vláda. 

V roce 1868 došlo ke změně vládního režimu a moc byla navrácena do rukou 

císaře. Politikou císaře a jeho nové vlády již nebylo vypovědět smlouvy a cizince 

vyhnat ze země. Naopak přítomnost cizinců v Japonsku a navázání přátelských 

vztahů s cizinou se stala základním pilířem v budování nového moderního císařství. 

Císař tedy smlouvy nevypověděl, nýbrž je oficiálně převzal a stvrdil svým podpisem. 

Japonsko se vydalo na cestu modernizace a jako hlavní cíl si vytyčilo 

vyrovnat se ve všech oblastech západním mocnostem a stanout po jejich boku jako 

rovnocenný partner. To nutně vyžadovalo nahradit dosavadní smlouvy smlouvami 

novými na rovnoprávné bázi. 
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Nová vláda se domnívala, že jelikož Japonsko změnilo vládní režim a 

vyjádřilo veškerou snahu s mocnostmi spolupracovat, mocnosti jej přijmou mezi 

sebe a smlouvy revidují a to hlavně v bodech exteritoriálních práv a tarifní dohody. 

Brzy však zjistila, že takovýto pohled na věc je dosti nereálný a mocnosti se jen stěží 

vzdají výsad smlouvami garantovanými. 

Ukázalo se, že mocnosti budou ochotny jednat o revizi smluv pouze za 

podmínky, že Japonsko zahájí reformy a to především v oblasti právního a soudního 

systému. Aby si vláda ujasnila, v jakém duchu reformy vést, vyslala do USA a 

Evropy misi. Ta měla prozkoumat, jakou podobu by reformy měly mít, a zjistit , jak 

vlády smluvních mocností na možnou revizi smluv pohlížejí. Vláda posléze nutné 

reformy zahájila. 

Je nutné připomenout, že mocnosti se uvolily zahájit jednání o revizi smluv 

především z důvodu, že zoufale toužily po získání práva volného pobytu, pohybu a 

obchodu ve vnitrozemí, což jim zatím přiznáno nebylo. Japonská vláda na tomto 

založila svou strategii a za otevření vnitrozemí požadovala revizi nejpalčivějších 

ustanovení smluv. 

V 70. letech vláda, jež si byla vědoma postupující finanční krize, považovala 

za nutné revidovat tarifní dohodu a získat tarifní autonomii. Brzy však svou taktiku 

přehodnotila a začala se orientovat především na zrušení exteritoriálních práv a 

znovuzískání jurisdikční autonomie. V této době se zvýšil zájem veřejnosti o vládní 

zahraniční politiku, což bylo dáno prudkým rozvojem tisku, který se stal běžně 

dostupným zdrojem informací. Na základě článků, které se zabývaly otázkou 

výsadních práv cizinců na japonském území, si veřejnost začala uvědomovat 

pokořující charakter těchto práv a požadovala zrušení exteritoriality a konzulární 

jurisdikce. Revize tarifů pro ni byla spíše okrajovou záležitostí. 

Aktivně se do diskusí o revizi smluv zapojila až v druhé polovině 80. let, kdy 

mocnosti odsouhlasily návrh, že se vzdají exteritoriálních práv, pokud bude zaveden 

systém smíšených soudů a nově zkompilované zákoníky budou postoupeny ke 

kontrole. Celé toto bylo samozřejmě podmíněno otevřením vnitrozemí s možností 

obchodu a vlastnění nemovitosti. Veřejnost k tomuto návrhu zaujala kritický postoj. 

Toho využila vládní opozice, která se začala formovat již v polovině 70. let. Jejich 

společné protesty donutily vládu přerušit jednání. A vláda nakonec odstoupila. 
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80. léta pak lze charakterizovat jako boj celého národa za revizi smluv a také 

jako boj vlády s opozicí zaštítěnou veřejným míněním v té samé věci. Opozice 

s veřejností měly jasnou představu o podobě nových smluv, které dle jejich 

požadavku měly být uzavřeny pouze na rovnoprávné bázi, což bylo nereálné. 

Mocnosti zatím nebyly připraveny takovýto návrh přijmout a reformy k tomuto nutné 

ještě nebyly dokončeny. Vládě tedy ve snaze revidovat smlouvy nestály v cestě již 

jen smluvní mocnosti, ale také japonská veřejnost a moci chtivá opozice. Vláda 

hledala kompromisní řešení, jak přiznat mocnostem co nejméně koncesí a zároveň 

ošálit veřejnost a opozici, protože bylo zřejmé, že jejím požadavkům nebude 

vyhověno. Boj vlády s opozicí revizi smluv provázel až do samého konce. 

Postupem času bylo stále jasnější, že japonská vláda nedokáže uzavřít 

smlouvy jiné než rovnoprávného charakteru, alespoň co se týkalo právních a 

jurisdikčních ustanovení definujících vztahy občanů smluvních zemí a Japonska. 

V 90. letech byl takovýto návrh mocnostem předložen a Británie, která do té doby 

měla tendenci blokovat návrhy, jež nebyly dle jejích představ, jej až na menší 

drobnosti odsouhlasila. Důvodem nebylo pouze to, že Japonsko bylo na samém konci 

procesu reforem, ale také to byla změna mezinárodní situace na Dálném východě. 

Vláda se znovu musela vypořádat s veřejností a opozicí, která získala legální 

prostředek, jak vládu napadat. Bylo jím založení parlamentu, kde opozice získala 

většinu křesel. Její poslanci se začali zabývat otázkou smluv a žádali, aby vláda 

jednala v tomto bodě v souladu s jejími názory. Na konci prvního čtvrtletí roku 1894 

se diskuse parlamentu a veřejnosti přenesly na téma krize v Koreji a revize smluv se 

stala okrajovou záležitostí jejich zájmu. To umožnilo tehdejšímu ministru zahraničí 

nerušeně uzavřít s Británií a následně ostatními mocnostmi nové smlouvy, které sice 

přiznaly Japonsku jurisdikční a právní autonomii, ale kontrolu nad tarify jimi 

Japonsko nezískalo. To bylo vyřešeno až v druhém desetiletí 20. století, kdy nové 

tarifní dohody přiznaly Japonsku tarifní autonomii. 

Cesta za revizí smluv trvala téměř 30 let a vlády se během ní musely potýkat 

s problémy nejen na poli diplomatickém, ale i domácím. Nejprve to byly mocnosti 

v čele s Británií, které se zdráhaly přistoupit na revizi smluv. Po té, co bylo dosaženo 

jisté dohody, to byla veřejnost a opozice, kdo v rámci boje za rovnoprávné vztahy 

blokoval její přijetí. Jejich protesty sice značně prodloužily revizi smluv, ale na 
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druhé straně tím daly vládě prostor k dalšímu vyjednávání. To vedlo k uzavření 

smluv rovnoprávnějšího charakteru, než bylo původně plánováno, a Japonsko se 

vyhnulo ponižujícím ustanovením jako byl například systém smíšených soudů. 

Revidované smlouvy jako takové Japonsku nezaručily rovnoprávné postavení 

vůči ostatním mocnostem. Jak bylo již uvedeno, Japonsko jimi nezískalo plnou 

kontrolu nad tarify a pobřežním obchodem. A však uzavření takovýchto smluv bylo 

pro Japonsko ohromným úspěchem, neboť bylo jedinou nekřesťanskou zemí, která si 

dovedla s cizinou zajistit vztahy téměř rovnoprávného charakteru. To, že mocnosti na 

uzavření těchto smluv přistoupily, Japonsko ujistilo, že jeho proces modernizace a 

výsledky reforem byly úspěšné. 

Revize smluv se stala pro Japonsko odrazovým můstkem na cestě za uznání 

jeho rovnoprávné pozice na mezinárodním poli a po té, co s Británií roku 1902 

podepsalo rovnoprávný vojenský pakt, bylo jasné, že cíle první vlády stanout po 

boku západních velmocí bylo dosaženo. 
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Příloha č. 1 

Přehled smluv uzavřených mezi Japonskem a cizími mocnostmi, které byly na konci 

19. století revidovány. 

Revidované 
Nerovnoprávné smlouvy smlouvy 

Smlouvy o Dodatečné Smlouvy o Smlouvy o 
míru a obchodní přátelství a obchodu a 

přátelství smlouvy obchodu navigaci 

Belgie 1. 8. 1866 22.6.1896 

Dánsko 12. 1. 1867 19.10.1895 

Francie 9. 10. 1858 4. 8. 1896 

Havaj 19.8.1871 

Holandsko 31. 1. 1856 16. 10. 1857 23. 8. 1858 8.9.1896 

Itálie 25.8.1866 1. 12. 1894 

Německo 24. 1. 1861 4.4.1896 

Peru 21. 8. 1874 20.3.1895 

Portugalsko 3.8.1860 26. 1. 1897 

Rakousko-Uhersko 18. 10. 1869 5. 12. 1896 

Rusko 7. 2. 1855 16. 10. 1857 19.8.1858 27. 5. 1895 

Španělsko 12. ll. 1868 2. 1. 1897 

Švédsko-Norsko ll. ll. 1868 1. 5. 1896 

Švýcarsko 6.2.1864 10. ll. 1896 

Velká Británie 18.10. 1854* 23.8.1858 16. 7. 1894 

USA 31. 3. 1854 29. 7. 1858 22. ll. 1894 

*Tato smlouva se nazývala Japonsko- anglická dohoda 
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Příloha č. 2 

Smlouvy, které sloužily jako vzor k sepsaní ostatních smluv. 

I. Japonsko-americká smlouva o míru a přátelství 

Spojené státy Americké a Japonské císařství, jež si přejí navázat pevné, trvající a 
přátelské vztahy mezi oběma národy, se rozhodly stanovit pomocí smlouvy či obecné 
dohody pravidla, která budou v budoucnosti při stycích obou zemí oboustranně 
dodržována, a k tomuto záměru prezident Spojených států udělil plnou moc 
zmocněni Matthew Calbraith Perrymu, zvláštnímu vyslanci Spojených Států 

v Japonsku a Jeho výsost vládce Japonska stejným způsobem zplnomocnil své 
zmocněnce Hajaši Daigaku no kami, Ido, prince z Cušimy, Iwazu prince z Mimasaki 
a Udona správce financí. Tito zmocněnci si po té, co si vyměnili své plné moci a po 
zvážení okolností se dohodli na následujících článcích 

Článek I. 
Mezi Spojenými státy americkými a Japonskem a jejich lidem bude udržován 
dokonalý, neustálý a universální mír a srdečné přátelství. 

Článek II. 
Přístav Šimoda patřící knížectví Izu a přístav Hakodate v knížectví Macumai byly 
Japonskem stanoveny jako přístavy, kde budou přijímány americké lodě a kde 
mohou být zásobeny dřevem, vodou, zásobami, uhlím a ostatním zbožím, které 
budou potřebovat, v případě, že je Japonci budou mít. První zmíněný přístav bude 
otevřen okamžitě po podepsání smlouvy, druhý v ten samý den následujícího roku. 
Sazebník cen zboží, které může být zajištěno, bude postoupen japonskými úředníky, 
platby se budou konat v zlatých a stříbrných mincích. 

Článek III. 
V případě, že loď Spojených států ztroskotá u japonského pobřeží, japonská plavidla 
jí poskytnou pomoc, posádku dopraví do Šimody či Hakodate a předají ji jejich 
krajanům, kteří byly určeni k jejich převzetí. Věci, které byly zachráněny, jim budou 
navráceny a výdaje za záchranu a pomoc ztroskotaným lodím nebudou požadovány 
zpět. 

Článek IV. 
Členové ztroskotané posádky a ostatní občané Spojených států budou svobodní tak 
jako v jiných zemích a nebudou moci být uvězněni, ale budou podřízeni 
spravedlivému zákonu. 

Článek V. 
Členové ztroskotané posádky a ostatní občané Spojených států přechodně 
pobývajících v Šimodě a Hakodate nebudou podřízeni stejným omezením, jimiž se 
řídí v Nagasaki Holanďané a Číňané, ale budou se moci volně pohybovat v Šimodě 
v okruhu 7 japonských mil od malého ostrova v přístavu Šimoda. Tato oblast je 
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vyznačena v přiložené mapě. V Hakodate jim také bude umožněn volný pohyb uvnitř 
oblasti, která bude určena po jeho navštívení loďmi Spojených států. 

Článek VI. 
V případě žádosti o určitý druh zboží či poskytnutí služeb dojde k prodiskutování 
této záležitosti oběma stranami tak, aby toto bylo vyřešeno. 

Článek VII. 
Bylo odsouhlaseno, že lodím Spojených států v určených přístavech je povoleno 
měnit zlaté a stříbrné mince a zboží za jiné zboží v souladu s nařízeními, která budou 
vydána japonskou vládou. Lodím Spojených států je povoleno odvézt také jakékoliv 
zboží, které hodlají směnit. 

Článek VIII. 
Dřevo, voda, zásoby, uhlí a požadované zboží bude pořizováno pouze 
prostřednictvím kanceláře japonských úředníků jmenovaných k tomuto účelu. 

Článek IX. 
Bylo dohodnuto, že pokud japonská vláda v budoucnu garantuje jinému národu 
privilegia či výhody, které nejsou uděleny Spojeným státům a jejím občanům, tato 
stejná privilegia budou bezodkladně poskytnuta Spojeným státům a jeho občanům. 

Článek X. 
Lodím Spojených států bude povoleno v případě problémů či nepřízně počasí se 
uchýlit do jiného přístavu, než je Šimoda či Hakodate. 

Článek XI. 
Do Šimody budou vládou Spojených států jmenováni konzulové kdykoliv po 
uplynutí osmnácti měsíců od podpisu smlouvy pod podmínkou, že jedna z obou vlád 
bude toto považovat za nutné. (v japonské verzi je uvedeno "obě vlády budou toto 
považovat za nutné") 

Článek XII. 
Tato nynější dohoda, jež byla uzavřena a řádně podepsána, bude závazná a bude 
dodržována Spojenými státy americkými a Japonskem a občany těchto zemí. Bude 
ratifikována a schválena senátem a jeho výsostí vládcem Japonska a ratifikace bude 
vyměněna během osmnácti měsíců od data podpisu. 
Dohoda byla podepsána zástupci Spojených států amerických a Japonského císařství 
a opatřena pečetěmi. 
Podepsáno v Kanagawě, třicátého prvního března roku 1854 a sedmého roku Keiei 
třetího měsíce třetího dne. 

II. Japonsko-americká smlouva o obchodu a přátelství 

Prezident Spojených států amerických a Jeho výsost šógun Japonska, jež si přejí 
zachovat mírové vztahy na pevných a trvajících základech přátelství již mezi oběma 
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zeměmi šťastně existujících a zabezpečit je v rámci nejlepších zájmů jejich občanů, 
se rozhodli uzavřít smlouvu o přátelství a obchodu a jako zmocněnce jmenovali: 
Prezident Spojených států amerických, Townsend Harris, generální konzul 
Spojených států v Japonsku a pro Japonské císařství Jeho výsost šógun, a Jejich 
excelence Inoue prince z Šinano a Iwase prince z Hego, kteří po prokázání plných 
mocí, jež byly shledány jako platné, se dohodli na následujících článcích. 

Článek I. 
Mezi Spojenými státy americkými a Jeho výsostí a jeho následníky bude panovat 
neustálý mír a přátelství. 
Prezident Spojených států může jmenovat diplomatického agenta do Eda a konzuly a 
konzulární agenty do všech přístavů, které jsou otevřeny touto smlouvou pro obchod 
s USA. Diplomatický agent a generální konzul Spojených států bude mít právo po 
nástupu do funkce volně cestovat do kterékoliv části Japonska. 
Vláda Japonska může jmenovat diplomatického agenta do Washingtonu a konzuly či 
konzulární agenty do kteréhokoliv přístavu Spojených států. Tito mohou v zemi 
cestovat svobodně. 

Článek II. 
Prezident Spojených států bude na žádost japonské vlády vystupovat jako přátelský 
prostředník v případě, že mezi japonskou vládou a evropskou mocností vyvstanou 
neshody. 
Válečné lodě Spojených států poskytnou japonským lodím přátelskou pomoc a 
asistenci za podmínky, že nenaruší neutralitu. Všichni američtí konzulové sídlící 
v přístavech, které navštíví japonské lodě, jim poskytnou přátelskou pomoc v případě, 
že jim to bude povoleno zákony země, ve které sídlí. 

Článek III. 
K přístavům Šimoda a Hakodate budou otevřeny následující přístavy: Kanagawa ke 
4. červenci 1859, Nagasaki ke 4. červenci 1859, Niigata k 1. lednu 1860, Hjógo k 1. 
lednu 1863. Pokud bude přístav Niigata shledán jako nevhodný, bude oběma vládami 
na západním pobřeží vybrán jiný přístav. Šest měsíců po otevření Kanagawy bude 
přístav Šimoda jako rezidenční a obchodní oblast uzavřena. V ostatních přístavech 
se mohou američtí občané usídlit natrvalo. Budou disponovat právem pronajmout si 
půdu a koupit budovy a mohou zde postavit domy a sklady. Je zakázáno stavět 
opevněné budovy a objekty určené pro armádní účely. Japonské úřady budou mít 
právo kontrolovat veškeré stavby, zda je toto dodržováno. Oblast, určená občanům 
USA k užívání, bude dohodnuta mezi konzulem a japonskými úřady přístavu, jehož 
se to týká. Pokud nedojde k dohodě, bude toto řešeno diplomatickým agentem a 
japonskou vládou. 
Okolo vymezené oblasti nebude Japonci vybudována žádná zeď, plot či brána ani nic 
jiného, co by mohlo zamezit volnému vstupu či odchodu z této oblasti. 
Od 1. ledna 1862 bude Američanům povoleno se usadit v městě Edo a od 1. ledna 
1863 v městě Ósaka, avšak pouze za účelem obchodu. V každém z těchto měst bude 
určeno místo, kde si mohou pronajmout domy a bude určena vzdálenost, v níž se 
mohou pohybovat. Američané mohou od Japonců svobodně nakupovat a prodat jim 
jakékoliv zboží, které budou mít na prodej, a to bez jakéhokoliv zásahu vládních 
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úředníků. Všechny třídy Japonců mohou nakupovat, prodávat, vlastnit či používat 
jakékoliv zboží, které jim bylo prodáno Američany. 
Japonská vláda veřejně oznámí toto ustanovení v každé části země hned po té, co 
budou vyměněny ratifikace. 
Válečný materiál může být prodán pouze japonské vládě a cizincům. 
Rýže a obilí nesmí být z Japonska vyváženy jako náklad, pouze pro potřeby posádky 
a pasažérů. Japonská vláda bude čas od času prodávat na veřejné aukci měď. 
Američané sídlící v Japonsku mají právo zaměstnat japonské občany jako 
služebnictvo či pro jiné účely. 

Článek IV. 
Clo bude placeno japonské vládě na veškeré zboží vyložené na území Japonska a na 
zboží japonské výroby určené k vývozu a to v souladu s tarifním sazebníkem. 
V případě, že japonští celní úředníci budou nespokojeni s výší ceny, která byla 
obchodníkem na zboží uvalena, mohou cenu změnit a nabídnout zboží pod touto 
cenou. Pokud obchodník odmítne přijmout tuto nabídku, bude platit clo z této ceny. 
Pokud nabídku přijme, budou mu okamžitě vyplaceny peníze z kupní ceny bez 
rabatu. 
Zásoby pro námořnictvo Spojených států budou vykládány v Kanagawě, Hakodate a 
Nagasaki a uskladněny ve skladech, které budou ve správě úředníka americké vlády 
a nebude na ně uvaleno clo. V případě určení tohoto k prodeji, bude na toto zboží 
uvalena daň, která bude zaplacena japonským úřadům. 
Dovoz opia pro účel obchodu je zakázán. Pokud bude na palubě amerických 
plavidlech nalezeno opium s větší hmotností než 4 libry, bude zabaveno a zničeno. 
Všechno zboží dovezené do Japonska, jehož výše cla je pevně stanovena, bude 
dopraveno do všech částí Japonska bez uvalení přepravní, tuzemské a jiné daně. 
Na zboží dovezené americkými plavidly nebude uvalena vyšší daň, než je stanoveno 
smlouvou a tato daň nebude vyšší, než daň uvalená na zboží stejného druhu 
dovezeného plavidly jiných zemí. 

Článek V. 
Všechny cizí mince budou v Japonsku uznány jako platidlo. Američané a Japonci 
mohou svobodně použít cizích či japonských mincí k uhrazení plateb. 
Jelikož bude vyžadovat nějaký čas, než se Japonci seznámí s cenou cizích mincí, 
japonská vláda poskytne Američanům po dobu jednoho roku od otevření každého 
přístavu za výměnu japonské mince ve stejné hmotnosti a bez slevy na nové ražení. 
Veškeré mince s výjimkou měděných mincí mohou být z Japonska vyváženy. 

Článek VI. 
Američané, kteří se dopustí trestného činu vůči Japoncům, budou souzeni 
americkými konzulárními soudy. V případě, že budou shledáni vinnými, budou 
potrestáni v souladu s americkými zákony. Japonci, kteří se dopustí trestného činu 
vůči Američanům, budou souzeni japonskými orgány a potrestáni dle japonských 
zákonů. Konzulární soud bude přístupný japonským věřitelům a umožní jim vymáhat 
jejich pohledávky vůči americkým občanům. Japonské soudy budou stejným 
způsobem přístupné americkým občanům k vymáhání jejich pohledávek. Případy 
týkající se porušení ustanovení této smlouvy budou souzeny konzulárním soudem a 
kompenzace předána japonským orgánům. 
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Jak americká tak japonská vláda neponesou zodpovědnost za placení dluhů svých 
občanů. 

Článek VII. 
V otevřených přístavech se Američané budou moci svobodně pohybovat v rámci 
následujících vymezených oblastech: 
V Kanagawě řeka Rogo, která ústí do Edského zálivu, mezi Kanagawou a 
Šinagawou , a 1 O ri v každém jiném směru. 
V Hakodate 1 O ri v každém směru. 
V Hjógo 1 O ri v každém směru, kromě ve směru na Kjóto, které kterému se mohou 
Američané přiblížit pouze na 1 O ri. Posádka lodí zdržující se v Hjógu nesmí překročit 
řeku Enagawa, která ústí do zálivu mezi Hjógem a Ósakou. Vzdálenosti budou 
měřeny od Gojoso či radnice každého přístavu. 1 ri se rovná 4,275 yardům americké 
jednotky. 
V Nagasaki se mohou Američané volně pohybovat. Hranice Niigaty či jiného 
přístavu místo tohoto určeného budou prodiskutovány mezi japonskou vládou a 
americkým diplomatickým agentem. Američané, kteří se dopustili těžkého zločinu či 
dvou přečinů, se mohou pohybovat pouze ve vzdálenosti 1 ri. Tyto osoby také ztratí 
právo na území Japonska práva trvalého pobytu a budou požádáni, aby opustili zemi. 
K vyřešení nutných záležitostí jim bude dán přiměřený čas a délka této doby bude po 
prozkoumání určena konzulárním úřadem, avšak nesmí překročit jeden rok. 

Článek VIII. 
Američanům je povoleno vyznávat své náboženství a pro tyto účely mají právo si 
vybudovat objekt vhodný k bohoslužbám. Tyto objekty nesmějí být ničeny a 
bohoslužby nijak rušeny. Američané nesmějí ničit japonské chrámy ani svatyně a 
narušovat japonské náboženské obřady. Japonská vláda již zakázala praktiky šlapání 
na náboženské symboly. 

Článek IX. 
V případě žádosti amerického konzula provedou japonské úřady zatčení všech 
dezertérů a zločinců prchajících před spravedlností, uvěznění je. Dále pomohou 
konzulovi v prosazení zákonů na Američany, kteří se vyskytují na japonském území. 
Za tyto služby bude placena japonským úřadům kompenzace. 

Článek X 
Japonská vláda může v Spojených státech nakoupit či postavit válečné lodě, parní 
lodě, obchodní lodě, velrybářské lodě, děla, válečnou munici, zbraně všeho druhu, a 
další požadované zboží. Má právo si ve Spojených státech najmout vědce, odborníky 
v námořnictví a vojenství, umělce a námořníky. Ti mohou svobodně odcestovat do 
Japonska. 

Článek XI. 
Články ustanovující obchodní podmínky, které jsou přiloženy k této smlouvě, jsou 
součástí smlouvy a jsou pro obě ze smluvních stran a jejich občany zavazující. 
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Článek XII. 
Ustanovení dojednána komodorem Perrym a podepsaná v Kanagawě 31. března 1954, 
která jsou v rozporu s ustanoveními v této smlouvě, budou zrušena. Dohoda 
podepsaná 17. června 1857 generálním konzulem v Šimodě bude zrušena. 
Osoba zodpovědná za diplomatické vztahy Spojených států v Japonsku, či soba 
k tomu pověřená může zavést taková nařízení, která povedou k úplnému prosazení 
všech ustanovení této smlouvy. 

Článek XIII. 
Po 4. červenci 1872 na přání jedné ze smluvních stran se může stát tato smlouva a 
nezrušená ustanovení předešlé smlouvy z roku 1854 předmětem k revizi za 
podmínky roční výpovědní lhůty. K tomuto úkolu budou jmenováni na obou stranách 
komisaři a budou zplnomocněni vytvářet rozhodnutí týkající se změn v ustanoveních. 

Článek XIV. 
Tato smlouva vejde v platnost 4. července 1859 a v tento den či dříve budou ve 
Washingtonu vyměněny ratifikace. Ratifikace budou za stranu Spojených států 
stvrzeny podpisem prezidenta USA a za stranu Japonska Jeho výsostí šógunem. 
Smlouvy budou provedeny ve čtyřech duplikátech a každá kopie psaná v angličtině, 
japonštině a holandštině bude mít stejný význam a holandská verze bude považována 
za originál. 
Smlouva byla podepsána 29. července 1858, devatenáctého dne třetího měsíce 

pátého roku doby Ansei v Edu výše zmíněnými zmocněnci a opatřena jejích 
pečetěmi. 

III. Japonsko Britská smlouva o obchodu a navigaci 

Jeho výsost císař Japonska a Její výsost královna Spojeného království Velké 
Británie a Irska, vládkyně Indie, si přejí zachovat vztahy dobrého porozumění, které 
mezi nimi šťastně existují, pomocí rozšíření jejich styků. Jsou přesvědčeni, že tohoto 
bude lépe dosaženo revizí smluv, které existovaly mezi těmito zeměmi. Rozhodli se 
podepsat revizi, která je založená na principech rovnoprávnosti a vzájemné pomoci, a 
pro tento důvod účel jmenovali následující zmocněnce: Jeho výsost císař Japonska, 
Vikomt Aoki Šuzo Jeho výsost zvláštní vyslanec a zmocněnec. 
Její výsost královna Spojeného království Velké Británie a Irska, vládkyně Indie a 
ctihodný John Earl Kimberley, Rytíř řádu podvazku a ministr zahraničí. 
Tito se prokázali plnou mocí, jež byla shledána v dobrém a platném stavu, a dohodli 
následující články. 

Článek I. 
Občané obou smluvních zemí budou mít plnou svobodu vstoupit, cestovat a usadit se 
v kterékoliv části území a držav strany smluvní země a požívat plné a dokonalé 
ochrany jich samých a jejich majetku. 
Budou mít volný a snadný přístup k soudnímu dvoru za účelem vymáhání či hájení 
svých práv. Budou mít svobodné stejné právo jako tuzemští občané vybrat si a 
najmout právníka, advokáta a zástupce za účelem vymáhání či obhajoby svých práv 
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před soudem. Ve všech záležitostech spojených s vykonáním spravedlnosti budou 
mít stejná práva a privilegia jako tuzemští občané. 
Vše, co se týká práv pobytu a cestování, vlastnění zboží, dědictví osobního majetku 
a prodej majetku, kterého mohou zákoně nabýt, občan každé smluvní strany bude na 
celém území a v državách smluvní země požívat stejných výhod, práv a svobody 
jako občané zemí, které disponují doložkou nejvyšších výhod. 
Občané každé smluvní strany budou požívat na území a v državách smluvní strany 
svobody svědomí v závislosti na zákonech, výnosech a nařízeních, dále budou 
požívat práva soukromého i veřejného vykonávání bohoslužeb a také práva 
vykonávat pohřby dle jejich náboženských zvyků na vhodných a vyhovujících 
místech, která budou k tomuto účelu ustanovena. 
Nebudou nuceni platit jiné poplatky a daně než tuzemské obyvatelstvo a občané zemí 
s doložkou nejvyšších výhod. 

Článek II. 
Občané smluvní strany budou vyňati z povinné vojenské služby, armády, 
námořnictva, národní gardy, domobrany, zjiných příspěvků uložených místo těchto 
služeb a z nucených půjček a armádních poplatků a příspěvků. 

Článek III. 
Mezi oběma smluvními stranami je na jejich území a v državách stanovena vzájemná 
svoboda obchodu a navigace. 
Občané každé smluvní strany mohou obchodovat v kterékoliv části území či držav a 
to ve velkoobchodně či maloobchodně v jakémkoliv druhu výroby, jako osoba či 
agent, samostatně či ve spolupráci s cizími či domácími občany. Mohou si najmout či 
vlastnit a obývat domy, továrny, sklady, obchody a prostory, které budou potřebovat 
a mohou si pronajmout půdu k pobytu či pro komerční účely v souladu se zákony, 
policejními a celními nařízeními této země tak jako tuzemští občané. 
Bude jim zaručena svoboda připlout s loděmi a nákladem do všech míst, přístavů, řek, 
která jsou určena k zahraničnímu obchodu. Budou požívat stejného zacházení jako 
občané zemí s doložkou nejvyšších výhod. Nebudou platit jiné daně, než tuzemští 
občané a občané států s doložkou nejvyšších výhod a budou podléhat zákonům, 
vyhláškám a nařízením každé země. 

Článek IV. 
Obydlí, továrny, sklady, obchody občanů smluvní strany a prostory k obchodování a 
rezidenci budou respektovány. 
Nebude povolen vstup do výše zmíněných objektů za účelem prohlídky a kontroly 
knih, novin, účtů v souladu se zákony, výnosy a nařízeními země. 

Článek V. 
Na dovozní zboží vyrobené na území či v državách smluvní strany nebude uvaleno 
vyšší clo, než na dovozní zboží vyrobené v jiných zemích. Na dovozní zboží 
vyrobené na území či v državách smluvní strany nebudou zavedeny žádná jiná 
omezení či zákazy, než jsou zavedeny na zboží vyrobené v jiných zemích. 
Druhé ustanovení se nevztahuje na zdravotnictví a zákazy zapříčiněné nutností 
ochrany bezpečnosti osob nebo na dobytek a plodiny užívané v zemědělství. 
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Článek VI. 
Na vývozní zboží exportované do země smluvní strany nebude uvaleno žádné vyšší 
clo, než na zboží exportované do jiných zemí. 

Článek VII. 
Občané každé ze smluvních stran budou vyňati z povinnosti přepravních poplatků a 
bude jim garantováno stejné zacházení jako tuzemským občanům. 

Článek VIII. 
Veškeré zboží, které bude legálně dováženo japonskými plavidly do Británie a jejích 
držav nebude vystaveno vyššímu clu, než je stejné zboží dovážené do Británie a 
jejích držav britskými plavidly. Veškeré zboží, které bude legálně dovážené do 
Japonska britskými plavidly nebude vystaveno vyššímu clu, než je stejné zboží 
dovážené do Japonska japonskými plavidly. 
Oběma smluvním stranám budou přiznány rovné podmínky a i na zboží, které bude 
importováno japonskými a britskými plavidly do třetí země, bude uvaleno stejné clo. 

Článek IX. 
Žádné poplatky jako jsou tonážní, přístavní, pilotážní, majákové, karanténní a 
podobné nebudou uvaleny ve jménu či prospěchu vlády, veřejných činitelů, 

soukromých osob, korporací nebo jiných organizací a to za stejných a rovných 
podmínek jaké jsou ustanoveny pro národní plavidla a plavidla zemí s doložkou 
nejvyšších výhod. Toto stanovení je reciproční a nezávisí na místu destinace. 

Článek X. 
Privilegia poskytnutá národním plavidlům na vše týkající uskladnění, nakládání a 
vykládání v přístavech, docích, řekách a vnitřních přístavech se nebude rovnoprávně 
vztahovat na lodě jiných zemí. A však s plavidly země smluvní strany bude 
zacházeno na rovnoprávném základě. 

Článek XI. 
Pobřežní obchod obou smluvních stran bude provozován dle zákonů, výnosů a 
nařízení Japonska a Velké Británie. Lodě, jejichž náklad je určen pro dva a více 
přístavů, mohou část nákladu vyložit v jednom přístavu a poté pokračovat do dalšího. 
Japonská vláda odsouhlasila, že po dobu platnosti smlouvy mohou britské lodě 
provozovat pobřežní obchod s výjimkou Ósaky, Niigaty a Ebisu -minato. 

Článek XII. 
Válečné lodě a lodě obchodní zemí smluvní strany v případě nepřízně počasí či tísně 
se mohou uchýlit do kteréhokoliv přístavu smluvní strany a bude jim umožněno 
znovu vybavit loď a opatřit si nutné zásoby a to bez placení poplatků, které by byly 
placeny národními plavidly. V případě ztroskotání lodi místní úřady informují 
zástupce země smluvní strany. 
Veškeré procedury spojené se záchranou japonských plavidel ztroskotaných na 
pobřeží či v teritoriálních vodách Británie budou konány v souladu se zákony, 
výnosy a nařízeními Británie. Veškeré kroky podniknuté při záchraně britských 
plavidel na pobřeží či v teritoriálních vodách Japonska budou konány v souladu se 
zákony, výnosy a nařízeními Japonska. 
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Veškeré předměty, části plavidel, zařízení, osobní věci a zboží, které budou 
zachráněny, budou navráceny jejich majitelům či agentům, kteří je zastupují. Pokud 
se majitelé či agenti nevyskytují v dané oblasti, bude toto vše předáno generálnímu 
konzulovi, konzulům, vicekonzulům, konzulárním agentům a to na jejich žádost 
podanou ve stanoveném termínu v souladu se zákony země. Tito konzulární úředníci, 
majitelé či agenti zaplatí pouze poplatky spojené s uchováním těchto předmětů spolu 
s poplatky za záchranu a ostatní výdaje, za které by platila národní plavidla. 
Veškeré zboží zachráněné z plavidel bude vyjmuto z celních poplatků. Pokud však 
bude nadále určeno k obchodu, budou se na něj vztahovat běžné celní poplatky. 
V případě, že majitel, agent či zaměstnavatel ztroskotané lodi není přítomen, bude 
autorizován generální konzul, konzulové, vicekonzulové, konzulární agenti k pomoci 
při řešení záležitostí spojených se záchranou ztroskotané lodi. 

Článek XIII. 
Veškerá plavidla, která jsou dle japonského zákona považována za japonská plavidla, 
a veškerá plavidla, která jsou dle britského zákona považována za britská plavidla, 
budou ve smyslu této smlouvy považována za plavidla japonská a britská a naopak. 

Článek XIV. 
Generální konzul, konzulové, vicekonzulové a konzulární agenti sídlící na území či 
v državách země smluvní strany obdrží při pomoc od místních úřadů v souladu se 
zákonem při vypořádání se s dezertéry. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby země, 
v níž došlo k dezertování. 

Článek XV. 
Obě smluvní strany souhlasí, že vše, co se týká obchodu a navigace, jakákoliv 
privilegia výhody či imunity, které smluvní strana garantovala, či bude garantovat 
vládě, lodím a občanům jiného státu budou okamžitě a bezpodmínečně poskytnuty i 
vládě, lodím a občanům země smluvní strany. Cílem je, aby obchod a navigace 
každé země byly provozovány na stejném základě, jako jsou provozovány zeměmi 
s doložkou nevyšších výhod. 

Článek XVI. 
Každá země smluvní strany může do přístavů, měst a dalších míst k tomuto určených 
jmenovat generálního konzula, konzuly, vicekonzuly, prokonzuly a konzulární 
agenty. 
Místa, která k tomuto nebudou určená, by měla být shodná pro všechny země. 
Generální konzul, konzulové, vicekonzulové, prokonzulové a konzulární agenti 
budou požívat stejných výsad, výjimek a imunit, které byly poskytnuty konzulárním 
úředníkům zemí s doložkou nevyšších výhod. 

Článek XVII. 
Občané země smluvní strany budou na území či v državách smluvní strany požívat 
stejné ochrany týkající se patentů, obchodních známek a designů v souladu se zákony. 

Článek XVIII. 
Britská vláda uděluje souhlas s následujícím uspořádáním: 
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Cizinecké rezidence v Japonsku budou inkorporovány do japonských komunit a 
stanou se součástí obecného městského systému Japonska. 
Oprávnění japonští úředníci převezmou veškeré povinnosti a závazky a také obecné 
fondy a nemovitosti budou převedeny na tyto japonské orgány. 
Po dokončení tohoto začlenění, existující trvalé pronájmy, jimiž jsou nemovitosti 
v rezidencích drženy, budou potvrzeny a podmínky nebudou změněny. Avšak 
všechny záležitosti s tímto spojené budou předány japonským úřadům. 
Veškerá půda, která byla poskytnuta japonskou vládou k veřejným účelům 

v rezidencích a byla vyňata z nájemních poplatků, bude trvale pro veřejné účely 
ponechána bez daně a poplatků. 

Článek XIX. 
Ustanovení této smlouvy jsou platná v souladu se zákonem i ve všech koloniích a 
državách Británie kromě následujících: 
Indie, dominium Kanady, Nová Země, Kap, Natal, Nový Jižní Wales, Viktoria, 
Queensland, Tasmánie, Jižní Austrálie, Západní Austrálie, Nový Zéland. 
Za předpokladu, že ustanovení této smlouvy se budou vztahovat i některé z výše 
uvedených kolonií a držav, zástupce Británie oznámí japonské vládě do dvou let od 
vyměnění ratifikací, ve kterých z výše uvedených bude tato smlouva platná. 

Článek XX. 
Nynější smlouva vejde v platnost a nahradí předešlé dohody podepsané 14. října 

1854, 26. srpna 1858 a 25. května 1866 a platnost všech jejich ustanovení bude 
zrušena. Jurisdikce zastupovaná britskými konzulárními soudy a veškerá zvláštní 
privilegia, výjimky a imunity s tím spojené budou zrušeny. Po té bude jurisdikce 
převzata a vykonávána japonskými soudy. 

Článek XXI. 
Tato smlouva nevejde v platnost dříve, než po uplynutí minimálně pěti let od jejího 
podpisu. V platnost vejde až za jeden rok po oznámení japonské vlády, že si přeje, 
aby tak bylo učiněno. Toto oznámení může být učiněno po uplynutí doby čtyř let. 
Smlouva zůstane v platnosti po dobu dvanácti let od data vstupu v platnost. 
Každá ze smluvních stran má právo po uplynutí jedenácti let od vstupu smlouvy 
v platnost podat druhé straně oznámení o záměru smlouvu vypovědět a smlouva po 
uplynutí dvanácti let zanikne. 

Článek XXII. 
Tato smlouva bude ratifikována a ratifikace vyměněny v Tokiu v době ne delší, než 
je šest měsíců od tohoto dne. 
Je dosvědčeno, že zástupci podepsali tu stejnou smlouvu a opatřili jí svou pečetí. 
Podepsáno v Londýně v dvojím provedení, šestnáctého dne, sedmého měsíce 

dvacátého sedmého roku Meidži. 
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Resumé 

V druhé polovině 19. století bylo Japonsko donuceno západními mocnostmi 

ukončit izolační politiku a navázat s nimi smluvní vztahy. Smlouvy uzavřené mezi 

těmito zeměmi a Japonskem byly obecně charakterizovány jako nerovnoprávné, 

jelikož obsahovaly ustanovení, která Japonsku odebrala právo prosadit své zákony na 

cizince pobývající na území Japonska či možnost svobodně stanovit výši dovozního 

a vývozního cla. Toto bylo podpořeno garancí absolutní doložky nejvyšších výhod. 

Kromě toho jednostrannost smluv bez určené doby platnosti ještě více podtrhovala 

jejich nerovnoprávný charakter. 

Nová vláda Meidži, která nastoupila k moci v roce 1868, soustředila veškeré 

své úsilí na dosažení rovnoprávné pozice vůči západním mocnostem. Z tohoto 

důvodu si jako hlavní cíl zahraniční politiky zadala tyto smlouvy revidovat a to 

především v bodě znovuzískání jurisdikční, právní a tarifní autonomie. 

Proces revize smluv byl značně zdlouhavý a vystřídalo se na něm 8 ministrů 

zahraničí. Koncepce jednotlivých ministrů a jednání s mocnostmi postupem času 

nabíraly reálnější podoby. V polovině osmdesátých let byl mezi smluvními zeměmi a 

Japonskem odsouhlasen návrh, jímž měla být zrušena konzulární jurisdikce s tím, že 

v japonských soudech budou zasedat soudci cizí národnosti. Proti tomuto návrhu se 

postavila veřejnost s opozicí vlády a požadovaly uzavření smluv pouze na 

rovnoprávné bázi. Svůj odmítavý postoj pak obě skupiny vyjádřily veřejnými 

protesty, které revizi smluv provázely až téměř do jejího konce. Kromě toho 

důležitým prostředkem opozice v boji proti vládní politice se stal nově zřízený 

parlament a opozice se jeho prostřednictvím dožadovala revize smluv dle jejích 

představ. 

Vláda byla nucena vzít tyto hlasy na zřetel a s mocnostmi začala vyjednávat o 

uzavření nových smluv již na rovnoprávnější bázi. Ke kýženému cíli dospěla roku 

1894. V tomto roce byla podepsána revidovaná obchodní smlouva s Británií, která již 

neobsahovala výše uvedená ponižující ustanovení. Japonsko jí však nezískalo 

kontrolu nad celními tarify, ale pouze navýšení cel. Tímto způsobem byly 

revidovány i smlouvy s ostatními mocnostmi. 

Plně rovnoprávné smluvní vztahy byly navázány až v druhém desetiletí 20. 

století, ale uzavření těchto smluv Japonsku potvrdilo, že dosažení určeného cíle má 

již nadosah. 
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