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Úvod 
Japonsko je země s výjimečným právním systémem, jenž je jedinečný díky 

způsobu, jakým spojuje kontinentální a anglo-americké právní systémy (někdy souhrnně 

označované jako západní právo), ale i vzhledem k poloze Japonska a odlišnosti od právních 

systémů zemí sousedících s Japonskem. Spojení západních právních systémů v japonském 

právu je důsledkem zejména historického vývoje Japonska a jeho interakce s USA a státy 

v Evropě a vlivu těchto států na podobu ústavních dokumentů moderního Japonska, tedy 

Ústavy Japonského císařství z roku 1889 a Ústavy Japonska z roku 1946. Tyto ústavy 

ovlivnily jako základní zákony státu veškeré právo v Japonsku a díky nim západní právo 

úspěšně proniklo do celého právního systému Japonska. 

Přestože se jedná o tak zajímavé téma, publikací o japonském právu či japonském 

ústavním systému přeložených do českého nebo slovenského jazyka je poskrovnu, 

originálních publikací v těchto jazycích ještě méně. Proto jsem se rozhodla pro zvolené 

téma diplomové práce, abych učinila alespoň malý krok k zaplnění této mezery a aby byl 

vytvořen dokument, který by mohl sloužit jako průvodce touto problematikou. 

Účelem této diplomové práce je poskytnout základní informace o vlivu, který mělo 

evropské právo a právo USA na japonský ústavní systém a tvorbu japonských ústav. Cílem 

je ukázat, jakým způsobem se tyto vlivy promítly do ústav Japonska, jak byly 

přetransformovány, aby odpovídaly japonské společnosti a japonskému myšlení, a ukázat 

rozdíly mezi původními vzory a výslednou úpravou a praxí v Japonsku. Diplomová práce 

bude rozdělena na dvě kapitoly. První kapitola bude věnovaná Ústavě Japonského císařství, 

často označované jako Meidži ústava, jež byla přijata po pádu šogunátu. Druhá kapitola 

bude pojednávat o Ústavě Japonska z roku 1946, ústavě, jež přijalo Japonsko po druhé 

světové válce. Každá kapitola bude rozdělena na stručný historický úvod, přehled obsahu 

jmenovaných ústav a shrnutí vlivu těchto ústav na ostatní právo. V poslední části druhé 

kapitoly bude rozebráno nyní velice diskutované téma novelizace účinné ústavy a nastíněna 

aktuální politická situace v Japonsku, která brání přijetí novely japonské ústavy. 

Diplomová práce vychází ze stavu ke dni 20.10.2013. 
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1. Ústava Japonského císařství (Meidži ústava) 
 

1.1 Historická situace 

 

Japonsko, podobně jako Čína, bylo od poloviny 19. století stranou takzvaných 

nerovných úmluv (Ansejské dohody). Tyto úmluvy byly s Japonskem uzavřeny poté, co 

komodor amerického námořnictva Matthew Perry přinutil v roce 1854 Japonsko vzdát se 

své izolacionistické politiky (sakoku) a otevřít se světu. Jak samotný název smluv 

naznačuje, při sjednávání těchto smluv nebylo postavení stran rovné - k uzavření těchto 

úmluv došlo v důsledku nátlaku západních mocností, zejména USA, později následovaného 

Británií, Ruskem a Francií. Japonsko jimi bylo nejdříve přinuceno otevřít své přístavy, a 

poté poskytnout i další výhody výše jmenovaným západním mocnostem, kupříkladu jejich 

státní příslušníci získali právo usídlit se a obchodovat v západu otevřených přístavech a 

získali výsadu extrateritoriality. 

Kromě toho, že nerovné smlouvy se staly jednou ze smrtelných ran zasazených 

šogunátu, představovaly zároveň problém pro nově nastupující vedení Japonska. Japonsko 

se chtělo vymanit z nevýhodné situace vnucené mu nerovnými smlouvami. K tomuto cíli se 

hodlalo dostat cestou technické, ekonomické, politické i právní modernizace, vedeno 

úvahou, že pokud se v těchto oblastech vyrovná západním mocnostem, bude s ním jednáno 

jako s rovnoprávnou stranou. 

Aby mohlo Japonsko dané změny úspěšně provést a zlepšit tak svou pozici, muselo 

v první řadě pečlivě prozkoumat fungování západních civilizací. Dosavadní systém 

převzatý z dob šogunátu fungoval pořád uspokojivě a byl tedy dostatek času pro 

prozkoumání západního světa a hledání možných zdrojů inspirace v oblasti fungování 

západní společnosti, ekonomiky, hospodářství a právního řádu. Rovněž zde byl prostor pro 

posouzení, co z toho by bylo vhodné zavést v Japonsku.  

Dne 6. dubna 1868 byla vydána Přísaha Pěti Článků, deklarace, která formulovala 

většinu z těchto výzkumných a reformních plánů. V prvním článku přislibovala ustanovení 

národního shromáždění a veřejnou diskuzi o věcech státního významu. Následující články 

vymezovaly oblasti a směry plánovaných reforem. Druhý článek hovořil o sjednocení 

všech vrstev obyvatel jako základu pro zlepšení ekonomiky a zvýšení blahobytu národa, 
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třetí článek o rovnosti přístupu k veřejným funkcím pro všechny vrstvy, čtvrtý článek 

proklamoval opuštění obyčejů dob minulých a uplatňování principu univerzální 

spravedlnosti. Závěrečný pátý článek deklarace otevřeně vyhlásil úmysl využít vědomosti z 

celého světa k utužení základu japonského státního zřízení. 

V rámci takto formulovaného plánu na prozkoumání fungování západních mocností 

bylo vysláno z Japonska několik misí, z nichž nejznámější a zároveň jednou z 

nejdůležitějších byla Ivakurská mise, pojmenovaná podle velvyslance, který stál v jejím 

čele, Tomomiho Ivakury. Jejími dalšími členy byli například významní politici Hirobumi 

Itó, Takajoši Kidó a Tošimiči Ókubo, osobnosti, které později sehrály významnou roli při 

tvorbě budoucí japonské ústavy, a to buď v počáteční fázi výběru západních vzorů hodných 

následování, nebo později při sestavování samotného textu ústavy. 

Ivakurská mise měla stanoveny za svůj primární cíl diplomatické návštěvy za 

účelem jednání a diskuzí týkajících se revize nerovných smluv, jež byla naplánována na rok 

1872, tedy rok po vyslání Ivakurské mise. Jednání však pro japonské vyslance, nezkušené v 

západní diplomacii, nedopadla úspěšně. Tento neúspěch jen zvýraznil sekundární cíl jejich 

mise, pozorování a sbírání informací o navštívených zemích a jejich ekonomické, vojenské, 

technologické, právní a sociální struktuře.  

Zejména Takajoši Kidó se rozhodl soustředit na právní strukturu každé z 

navštívených zemí a po svém návratu do Japonska předložil císaři zprávu, ve které 

doporučoval přijetí ústavy a označoval to jako hlavní prioritu a základ pro jednotnost 

národa. Nejdůležitější prvek dané jednotnosti spatřoval v silném vedení, a proto byl velkým 

podpůrcem absolutistické formy vlády pod vedením císaře a jeho poradců. 

Ivakurská mise navštívila mimo jiné i Německo, kde se členové mise setkali s Otto 

von Bismarckem. Bismarck je vybízel, aby hleděli na Německo jako na nejvhodnější model 

pro budoucí japonský vývoj a zdůrazňoval důležitost japonsko-německých vztahů. Jeho 

proslov silně zapůsobil na většinu členů mise a zejména na Tošomičiho Ókubu, který přijal 

mnohé z Bismarckových názorů za své a pod jejich vlivem nakonec došel k podobnému 

názoru jako Takajoši Kidó, tedy že nejvhodnější cestou k udržení nezávislosti Japonska a k 

posílení národa je přijetí ústavy. Oba politici doporučovali pozvolný postup reforem. Na 

rozdíl od Kida však Ókubo spatřoval jako nejvhodnější řešení rozdělení moci mezi 

panovníka a lid.  
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Zprávy Ókuby a Kida se staly politickými manifesty podporujícími ideu, že ústava 

je základním právním principem, na kterém by měl být založený budoucí stát Meidži. 

Přestože idea vytvoření ústavy měla podporu, podmínky pro její tvorbu byly po 

návratu Ivakurské mise do Japonska v roce 1973 nevhodné kvůli nestabilní politické 

situaci, která postupně vyústila až v takzvanou Satsumskou vzpouru v roce 1877. V roce 

1876 byl dokončen první návrh ústavy pod vedením Taruhita Arisugavy, jež měl spojovat 

národní cíle a západní politické principy, ale právě kvůli politické situaci byla jednání o 

ústavě a její tvorba odsunuty do pozadí. Další návrh ústavy z roku 1778 (tzv. Nippon 

Kóken) neustál silnou kritiku, zejména od Tomomi Ivakury a Hirobumi Itóa. Byla to až 

politická krize v roce 1881, vyvolaná kombinací protivládní kampaně tehdejších masmédií 

a politickými spory nad radikálním memorandem Šigenobu Ókumy volajícím po 

parlamentu, která donutila oslabené japonské vedení oficiálně určit časový plán ustanovení 

národního shromáždění a přijetí ústavy. Podle daného plánu se měl parlament poprvé sejít v 

roce 18901 a bylo tedy nutno mít již v daném roce přijatu platnou ústavu, na základě které 

by se zasedání parlamentu konalo. Vytvořením návrhu ústavy byl pověřen Hirobumi Itó. 

Nabízelo se však mnoho zdrojů inspirace a vzorů pro japonskou úpravu ústavního 

práva. Francouzské vzory byly brzy zavrženy jako příliš republikánské a v nesouladu s 

"tradiční japonskou morálkou", vzory z USA dopadly obdobně. Přestože se Japonsko 

snažilo přiblížit právu západních mocností, nehodlalo se vzdát císařství jako formy vlády, 

právě naopak, v plánu bylo utužení císařova postavení. 

Británie, přestože monarchií, byla posouzena jako nevhodný zdroj inspirace, neboť 

lidu a parlamentu zde byla dána příliš velká moc, na kterou podle vedoucích japonských 

osobností (ale i mnohých zahraničních odborníků, kupříkladu německého právníka a 

politika Rudolfa von Gneista) ještě Japonsko nebylo připraveno.  

Pruský model se nakonec ukázal jako nejvíce vyhovující, zejména pruské koncepty 

nacionalismu, militarismu a organizace státní správy oslovily budoucí tvůrce japonské 

ústavy. Přestože pruská ústavní úprava byla vybrána jako vzor pro Meidži ústavu, 

neznamenalo to, že se v Meidži ústavě neobjevily vlivy úprav jiných států, například 

Británie, Rakouska či Francie, v rozmezí od zcela zjevných až po nepatrné. 

                                                 
1 TAKII, Kazuhiro. The Meiji constitution : the Japanese experience of the West and the shaping of the modern state. 
Tokyo: International House of Japan, 2007. s.52 
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Za účelem podrobnějšího studia germánských ústavních úprav a zejména pruské 

ústavy se v roce 1882 vydala delegace pod vedením Hirobumi Itóa do zahraničí, kde se Itó 

mimo jiné několik měsíců účastnil přednášek juristy Lorenze von Steina v Berlíně a poté 

přednášek Rudolfa von Gneista ve Vídni, aby se pod vlivem takto získaných informací po 

návratu do vlasti pustil do práce na novém návrhu ústavy. 

Již před přijetím ústavy, v době kdy pracoval na jejím návrhu, byly vlivem Itóa 

učiněny změny ve společnosti a státní správě po vzoru Pruska. Nejvýraznějšími mezi nimi 

bylo zavedení systému aristokratických titulů a změna organizace vlády podle pruského 

vzoru, tedy zavedení kabinetního systému vlády. 

Sám Hirobumi Itó však postupně přestal být schopen pracovat na ústavě a zároveň 

plnit povinnosti plynoucí z jeho postavení a funkcí ve vládě, kde získal post ministerského 

předsedy. Proto vytvořil Legislativní úřad, kde na ústavě pod jeho vedením pracovala 

komise složená ze zkušených politiků a akademiků - Kovaši Inoueho, Mijodži Itóa a 

Kaneko Kentara. Komise využívala i pomoci odborníka na německé právo, Hermana 

Rösslera a zahraničních poradců, zejména právě Lorenze von Steina a Rudolfa von Gneista. 

Po dokončení návrhu ústavy v dubnu roku 1888 byla zřízena k jejímu posouzení 

Tajná rada (súmitsuin), která po měsících analýzy návrhu článek po článku a předkládání 

výsledků císaři dokončila proces posouzení v lednu roku 1889 a dne 11. 2. 1989 byl návrh 

ústavy přijat jako Ústava Japonského císařství (Dai nippon teikoku kenpó), většinou 

označovaná jako Meidži ústava.  

 

 

1.2. Obsah Meidži ústavy 

 

1.2.1 Úvody a preambule 

 

Stalo se zvykem, že text Meidži ústavy nebyl uveden pouze preambulí, ale i 

Císařským slibem složeným ve svatyni Císařského paláce a Císařským proslovem 

proneseným při přijetí ústavy. Samotná preambule fungovala jako promulgační výrok a 

slavnostní slib císaře. Zavazoval v něm sebe, své potomky a své poddané k dodržování 

Meidži ústavy, prohlásil, že hodlá respektovat a chránit práva a majetek svých poddaných, 
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zavazoval ministry k plnění ústavy a určil den, kdy se mělo sejít národní shromáždění (jež 

ústava označovala jako Císařské shromáždění) - přesně rok po přijetí ústavy. V preambuli 

zároveň omezil možnost návrhu novely ústavy pouze na císaře a přijetí tohoto návrhu na 

Císařské shromáždění. 

 

1.2.2 Teritorium 

 

V německých ústavách bývalo tradičně na počátku textu ústavy vymezeno 

teritorium. Na začátku ústavy Pruského království byly dva články věnovány vymezení 

území státu a způsob změny území a v ústavě německého císařství byly součásti císařství 

dokonce jednotlivě vypočteny. V tomto případě se Japonsko rozhodlo odchýlit od svého 

západního vzoru a to už při přípravných pracích. Území státu nevymezovala přímo ústava, 

ale jeho hranice měly být upraveny zákonem. 

 

 

1.2.3 Císař 

 

Již v raných stádiích reforem bylo rozhodnuto, že žádoucí je zavedení 

absolutistického systému vlády se silným císařem. Demokratické a parlamentaristické 

prvky, ač ne vyloženě odmítnuté, byly považovány za problematické s tím, že jak podle 

japonských politiků, tak i podle zahraničních odborníků na ně nebylo Japonsko připraveno 

a bylo třeba je zavádět opatrně a postupně. 

Silný a stabilní absolutistický stát vyžadoval císaře s dostatečnými pravomocemi, 

které by mu umožňovaly udržet v reformovaném Japonsku pořádek. Meidži ústava se mu 

tyto pravomoci snažila zajistit. Prusko-německý vzor se v tomto ohledu zdál nejvíce 

vyhovující. Na začátku reforem se uvažovalo i o doslovném překladu Ústavy Pruského 

království. Daná ústava byla v mnohých částech ovlivněna evropským vývojem - bojem za 

občanské svobody a participaci na fungování státu. Takové prvky byly pro účely Japonska 

nežádoucí, neboť příliš velký skok od feudalistického systému by se mohl ukázat jako 

fatální. Nakonec proto zvítězily názory podporující tvorbu ústavního díla, které, přestože se 
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bude v mnohém držet německého vzoru, bude přizpůsobeno japonským potřebám. Mnohé 

odlišnosti Meidži ústavy od jejího německého vzoru podtrhují tento záměr. 

Meidži ústava se proto snaží poskytnout císaři dostatečné pravomoci a podtrhnout 

jeho postavení. Tato snaha je zjevná ze zařazení článků upravujících jeho postavení na 

úplný začátek ústavního textu. 

Již u definování statusu císaře nastává významné odlišení od německého vzoru. 

Ústava Pruského království zaručuje pruskému králi v článku 43. nedotknutelnost, Ústava 

japonského císařství prohlašuje v článku III. japonského císaře za nedotknutelného a 

posvátného. Tato formulace byla v souladu s takzvanou teorií Tennó - japonský císař byl 

brán jako bytost božského původu, potomek bájné bohyně Amaterasu, všem nadřazený, 

základ a zdroj suverenity státu. Nehledě na skutečnou formu vlády v Japonsku, císař vždy 

stál alespoň symbolicky na vrcholu japonské hierarchie jako základ identity japonského 

státu jako takového. Článek IV. Meidži ústavy toto potvrzuje a prohlašuje, že v osobě 

císaře se spojují veškeré prvky svrchovanosti a císař je v souladu s ústavou má uplatňovat. 

Hirobumi Itó v komentáři k tomuto článku přirovnává vztah císaře a japonského státu ke 

vztahu mozku a zbytku těla2. Veškerá moc, ať už legislativa či exekutiva (soudní moc 

podřazoval Itó Hirobumi pod exekutivu a neuznával její samostatnost), vychází z císaře, 

nikoliv z lidu a bez císaře není Japonska. Tím se japonská teorie zdroje suverenity státu 

lišila od americké a i od většiny evropských. 

Legislativní moc proto měla náležet v první řadě císaři a ten ji dle Článku V. Meidži 

ústavy měl vykonávat se souhlasem Císařského sněmu. Pouze císař měl být původcem 

zákonodárné iniciativy. Návrhy zákonů pak měly být připraveny zejména vládou a 

předloženy oběma komorám k hlasování. Pokud návrh prošel oběma komorami, cyklus se 

opět vracel k císaři, jehož ratifikace byla podle článku VI. Meidži ústavy nutná pro platnost 

zákona. Odmítl-li císař ratifikaci, návrh zákona se nemohl stát platnou právní normou. Proti 

císařovu vetu neexistoval žádný způsob obrany. Veto bylo definitivní a nešlo jej obejít. 

Hirubumi Itó ve svých Komentářích k císařské ústavě toto odůvodňuje nutností umožnit 

císaři dostatečnou kontrolu nad zákonodárstvím. 

Ani v jednom z ústavních systémů, které byly Japonsku vzorem a inspirací, se 

podobná limitace zákonodárné iniciativy v osobě hlavy státu neobjevuje. 

                                                 
2 ITÓ, Hirobumi. Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan. Tokio : Chu-o daigaku, 1906. s.3 
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Císař měl nejen zákonodárnou iniciativu a právo veta, mohl i sám vydávat císařská 

nařízení, upravená v článcích VIII. a IX. Meidži ústavy, která měla sílu zákona. Císařská 

nařízení podle článku VIII. mohla být vydána pouze v případě neodkladných situací kdy by 

to bylo potřebné pro zajištění veřejného pořádku či odvrácení kalamit a veřejných hrozeb, a 

to jen pokud tyto situace nastaly v době, kdy nezasedal parlament. Zde je patrná výrazná 

inspirace západem. Podobná úprava se objevuje v mnoha evropských státech, zejména v 

Německu, největší japonské inspiraci v dané době. Císařská nařízení byla platná po dobu, 

kdy nezasedal parlament a při nejbližším zasedání parlamentu měla být předložena k 

hlasování oběma komorám a pokud by je neschválily, pozbyla by platnosti. Pokud by byla 

schválena, měla by v právním řádu stejné postavení jako přijatý a schválený zákon. 

Parlament neměl možnost císařská nařízení nijak pozměnit či upravit, mohl je pouze 

schválit či neschválit. 

Specifikací japonských císařských nařízení byl jejich rozsah působnosti, který byl v 

případě císařských nařízení podle článku VIII. Meidži ústavy neomezený. Tato nařízení 

mohla pozastavit účinnost, pozměnit či zrušit jakýkoliv existující zákon.  

Mimo nouzové situace byly zároveň císařem, případně ministerstvy v rámci moci 

delegované jim císařem, vydávána běžná nařízení, upravená v článku IX. Meidži ústavy. 

Jednalo se o podzákonné normy, jejichž účelem bylo podle ústavy provádění zákonů, 

udržování míru a pořádku a podpora blahobytu obyvatel. Nařízení podle článku IX. Meidži 

ústavy nemohla pozměnit žádný z existujících zákonů, přestože opačný postup, kdy by 

zákon pozměnil císařské nařízení, možný byl. Pokud by nastal konflikt mezi existujícím 

zákonem a nařízením, měla být dána přednost zákonu. 

Podle Meidži ústavy byl císař zároveň vrchním velitelem japonských ozbrojených 

sil.  Články XI. Meidži ústavy a 46. Ústavy Pruského království jsou téměř totožné, jen 

japonská verze pamatovala i na loďstvo, významné pro Japonsko z důvodu jeho zeměpisné 

polohy. V Ústavě německého císařství se úprava loďstva už objevuje, je jí dokonce 

věnovaná celá hlava IX. ústavy. Jak v německé tak i v japonské úpravě je ale shodně 

uvedeno, že hlavě státu, ať již králi či císaři, je svěřeno vrchní velení nad armádou a 

námořnictvem. Organizace armády a loďstva v Ústavě Pruského království upravena 

nebyla, německému císaři však byla tato pravomoc svěřena článkem 63. a podobně ji 

svěřoval článek XII. Meidži ústavy japonskému císaři. Podle Itóvých komentářů měl 
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japonský císař tuto pravomoc vykonávat na radu odpovědných ministrů. To však není tak 

výrazné omezení a důležitější je, že Císařský sněm do výkonu těchto pravomocí neměl 

žádné právo zasahovat.3 Opět tím bylo podpořeno a zdůrazněno postavení císaře. 

U článků upravujících vyhlašování války, míru a uzavírání mezinárodních smluv 

nastala odlišnost od pruské úpravy a úpravy německého císařství (dále jen německé 

úpravy). Pruský král i německý císař v těchto ohledech byli omezeni potřebou souhlasu 

jiného orgánu. Pruský král potřeboval k uzavírání některých druhů mezinárodních smluv 

souhlas parlamentu/shromáždění, omezení německého císaře spočívalo v nutnosti získat 

souhlas federální rady jak pro uzavírání některých mezinárodních smluv, tak i pro 

vyhlášení války ve jménu císařství. U japonského císaře toto omezení nebylo, neboť bylo 

dle japonských politiků žádoucí, aby monarcha reprezentoval jednotnost moci, a zároveň 

aby bylo možno tyto záležitosti vyřizovat v případě potřeby dostatečně pohotově. V praxi 

však měla být tato pravomoc delegována na odpovědné ministry. 

Výjimka, kde bylo japonskému císaři dáno méně pravomocí, než jeho pruskému 

protějšku, bylo rozpouštění komor parlamentu. Podle vzoru mnohých evropských zemí 

získal japonský císař pravomoc svolávat a zahajovat Císařský sněm. Získal i moc k 

rozpouštění komory parlamentu. Tato moc však byla omezena pouze na dolní komoru, 

patrně díky silnému vlivu šlechty, která nehodlala umožnit rozpuštění horní komory a 

riskovat oslabení jejich vlivné pozice. Naproti tomu pruský král měl moc rozpustit obě 

komory najednou, případně jakoukoliv z nich samostatně. Německý císař pravomoc 

rozpustit komory zákonodárného sboru neměl. 

Práva udělit milost, amnestii, zmírnit udělený trest a právo rehabilitace veřejných 

práv, kterou uděluje japonskému císaři článek XVI. Meidži ústavy, jsou podstatně širší a 

rozsáhlejší, než možnosti, které dávala Ústava Pruského království pruskému králi; ten měl 

pouze možnost udělit milost a zmírnit trest a to navíc omezeně pokud se jednalo o ministry. 

Ústava německého císařství nezmiňovala žádné právo milosti ani amnestie. Rozsah 

pravomocí japonského císaře měl nejblíže americkému systému, zde ústava výslovně 

umožňuje prezidentovi omilostňovat a odkládat tresty, ale postupně to bylo vykládáno 

extenzivněji a pod to zahrnována i možnost amnestie a zmírňování trestů. 

                                                 
3 ITÓ, Hirobumi. Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan. Tokio : Chu-o daigaku, 1906. s.26 
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Speciální a samostatné postavení císaře bylo natolik důležité, že na rozdíl od 

německých úprav nebylo následnictví ani regentství upraveno detailně v ústavě. Meidži 

ústava pouze v článcích II a XVII, zabývajících se těmito tématy, odkazovala na Statut 

císařského dvora, kde v článku LXXV bylo stanoveno, že v době regentství nemohla být 

novelizována ústava ani Statut císařského dvora.  

Statut císařského dvora byl vyhlášen císařem Matsuhitem ve stejné době, kdy byla 

oficiálně vyhlášena Meidži ústava. Cílem tohoto zákona a ústavy bylo zamezit přílišnému 

vlivu veřejnosti a parlamentu na císařskou linii a ponechat rozhodování o ní pouze na 

císařské rodině a jejích úřednících. Hirobumi Itó ve svých komentářích k ústavě zmiňuje, 

že v ústavě „jisté země“, kterou je s největší pravděpodobností Prusko, je možné, aby obě 

komory hlasovaly o nutnosti ustanovit regenta. Proti této praxi se Itó otevřeně staví s tím, 

že umožnit veřejnosti zasahovat do vnitřních záležitostí císařské rodiny a císařského dvora 

by přineslo hrozbu degradace císařské důstojnosti. Jakýkoliv zásah veřejnosti do těchto 

záležitostí by mohl narušit obraz císaře jako nedotknutelné posvátné osobnosti. Proto z úcty 

k císařské rodině a její tradici byla jakákoliv možnost podobného zásahu v Japonsku 

vyloučena. To potvrzoval i článek LXXIV Meidži ústavy, jež stanovoval, že změny Statutu 

císařského dvora neměly být dány k projednání Císařskému sněmu a zároveň dodával, že 

Statutem císařského dvora nemohla být změněna žádná část Meidži ústavy.  

Zejména z důvodu udržení dosavadní tradice, zvyků, ale i z důvodu podpory 

císařova samostatného postavení, mu byla dána moc udělovat šlechtické tituly, hodnosti a 

jiné pocty podle článku XV. Toto rozhodně nebylo ovlivněno externími inspiracemi, neboť 

podobné pravomoci měl císař vždy. Navíc ona pravomoc nebyla ničím omezena a 

soustřeďovala se pouze v rukou císaře, nikdo jiný do ní neměl právo zasahovat. 

 

 

1.2.4 Práva a povinnosti subjektů 

 

Druhá hlava Meidži ústavy byla věnována právům a povinnostem subjektů. Tato 

kapitola neopomíná lidská práva a svobody, které byly v dané době nutností moderního 

státu. Tato práva a svobody však byly v Japonsku Meidži ústavou v každém jednotlivém 

případě omezeny či dokonce úplně potlačeny zákonem za podmínek daných ústavou. 
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Přestože německý vzor poskytoval mnoho individuálních práv a svobod, tvůrci japonské 

ústavy považovali císařskou moc a tradiční morálku za významnější a podle toho byly 

práva a povinnosti v hlavě druhé upraveny.  

Omezení a potlačení práv a svobod se vyskytuje zejména v článku XXXI, podle něj 

veškerá ustanovení hlavy druhé Meidži ústavy neúčinkují proti pravomocem daným císaři 

při stavu národní pohotovosti či během války. Zde se opět projevilo výjimečně silné 

postavení císaře. Tento článek mu v zásadě umožnil ignorovat veškerá základní lidská 

práva a svobody při výkonu císařské moci v době války a ve stavu nouze. Úpravy 

umožňující státu, případně hlavě státu, činit opatření omezující základní práva a svobody 

nejsou nijak neobvyklá v ústavních úpravách. Většinou je ale možnost omezení či potlačení 

základních práv a svobod v ústavním textu přímo limitována, někdy na výslovně 

specifikované články, jindy časově, místně, apod. V Meidži ústavě se nic podobného 

nevyskytuje, císař při výkonu svých pravomocí nemusel hledět na práva a svobody vyčtená 

v hlavě II. po celou dobu trvání válečného stavu či stavu nouze. 

Důsledkem možnosti omezit, zcela derogovat, či jen blíže upravit práva a svobody 

zákonem byla absence zákonné možnosti jakkoliv se bránit proti zákonům porušujícím 

práva a svobody takovým způsobem, který je činil neústavními. 

Omezení ustanovení hlavy II. přinášel rovněž i článek XXXII, upravující vztah práv 

a povinností vyjmenovaných v hlavě II. a armády a loďstva. Zde byla dána přednost 

vojenským a námořním pravidlům a disciplíně. Ustanovení hlavy II. předcházející článku 

XXXII. m ěla být uplatněna pouze, pokud s nimi nebyla v rozporu. Proto podle ústavy 

členové ozbrojených složek v aktivní službě například nemohli diskutovat či vyměňovat si 

názory o vojenském či námořním systému, setkávat se nebo vytvářet sdružení za tímto 

účelem, stejně tak jim nebylo umožněno veřejně diskutovat o politických věcech, či 

sepisovat petice nebo publikace o daném tématu. V následné praxi se toto ale výrazně 

neuplatňovalo a situace, kdy se členové armády či námořnictva aktivně účastnili politiky a 

případně i obsazovali vysoké politické posty, nebyla nijak výjimečná.  

Navzdory výše zmíněným omezením byl přechod od středověkého feudálního 

přístupu k ústavnímu zaručení základních lidských práv a svobod významným krokem.  

Subjektům byla zaručena svoboda a nedotknutelnost obydlí, ochrana vlastnictví a 

listovního tajemství, svoboda slova, petiční právo a svoboda vyznání. Svoboda vyznání 
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byla netypicky omezena nikoliv odkazem na hranice určené zákonem, ale rovnou v článku 

XXVIII, který ji deklaroval. Byla zaručena, pokud neohrožovala mír a pořádek a pokud 

neodporovala povinnostem státních příslušníků. Limitace svobody vyznání povinnostmi 

subjektů je zcela zjevně inspirovaná čl. 12. Ústavy Pruského království a poté obohacena o 

prvek ochrany veřejného pořádku a míru. Články XXII. a XXIV. zakotvovaly ve prospěch 

japonských občanů princip nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege a zásadu 

zákonného soudce, jež pak byly dále rozvedené v trestním zákoně a trestním řádu. Rovnost 

přístupu k veřejným funkcím, zakotvená v článku XIX., byla rovněž významnou změnou v 

dosavadních zvyklostech, které dávaly důraz na původ a zabraňovaly členům nižších vrstev 

v dosažení vysokých úřednických funkcí a vojenských hodností. 

Zajímavou je absence deklarace rovnosti každého subjektu před zákonem, prvek 

typický pro západní ústavní dokumenty dané doby. Rovnost před zákonem je zaručena jak 

v Ústavě Pruského království, která byla nejvýraznější inspirací pro Meidži ústavu, tak i v 

dalších – například rakouské, francouzské, či americké. V japonské úpravě tak však není a 

jsou zde i další, pro tehdejší západní úpravu typická práva a svobody, která Meidži ústava 

nezmiňovala, například svoboda shromažďování či právo na vzdělání. 

Branná povinnost a daňová povinnost byly považovány za natolik důležité, aby byly 

zařazeny do hlavy druhé Meidži ústavy a rozšířily tak výčet základních práv a svobod i o 

povinnosti. Podle článku XX. Meidži ústavy podléhají subjekty povinnosti služby v armádě 

nebo námořnictvu podle podmínek stanovených zákonem. Tímto zákonem byl zákon z 

roku 1872, který upravoval podmínky branné povinnosti a služby v ozbrojených silách. 

Podle tohoto zákona byl každý japonský subjekt mužského pohlaví starší dvaceti let zapsán 

do vojenských a námořních seznamů a mohl být vybrán při každoročním povolávání do 

služby. Článek XXI. ukládá subjektům povinnost platit daně, detaily a podmínky nechává 

na zákonné úpravě. 

 

 

1.2.5 Císařský sněm 

 

Hlava III. Meidži ústavy upravuje zejména formu, fungování a pravomoci 

Císařského sněmu; Japonsko si zvolilo model dvoukomorového parlamentu.  
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Horní komora, nazývaná kizokuin, v překladu Sněmovna šlechticů, byla nevoleným 

orgánem a její složení upraveno rámcově článkem XXXIV. Meidži ústavy a detailně 

císařským nařízením. Byla vytvořena po vzoru pruské horní komory a britské sněmovny 

lordů, podle které byla rovněž pojmenována. Podle článku XXXIV. byla složena z členů 

císařské rodiny, japonské šlechty a osob, které na tento post jmenoval císař. Sněmovna 

šlechticů měla zaručovat jistotu účasti vyšších vrstev na zákonodárném procesu, sloužit jim 

jako pojítko mezi sebou navzájem a zároveň fungovat jako konzervativní brzda dolní 

komory, o které bylo předpokládáno, že bude místem divokého soupeření politických hnutí 

a semeništěm radikálních názorů. 

Dolní komora, šúgín neboli Sněmovna reprezentantů, byla orgánem složeným z 

volených zástupců. Volební pravidla a census byly detailně upraveny ve volebním zákoně z 

roku 1889, který definoval osobu způsobilou volit japonským občanstvím, mužským 

pohlavím, věkem nad 25 let, trvalým pobytem v daném městě či prefektuře alespoň jeden 

rok a odváděním daně určité výše za poslední rok, případně za poslední tři roky. Tím byla z 

volebního práva efektivně vyloučena většina obyvatelstva, neboť daňové podmínky 

splňovalo jen malé procento obyvatel. Pasivní volební právo do Sněmovny reprezentantů 

měly osoby za stejných podmínek, kromě věkové hranice, která byla 30 let. Dolní 

sněmovna měla zvláštní výsadu, zakotvenou v článku LXV. Meidži ústavy, a to že státní 

rozpočet musel být při schvalování vždy nejprve předložen jí. 

Nikdo nemohl být členem obou komor zároveň. Jakýkoliv zákon musel být 

schválen každou z komor, než byl postoupen císaři k podpisu. Pokud jedna z komor 

odmítla schválit návrh zákona, podle článku XXXIX. nemohl být stejný návrh opětovně 

navržen ve stejném zasedání, což byl jeden z mnoha prvků inspirovaných Ústavou 

Pruského království. Zasedání svolával podle článků VII a XLI každoročně císař a zasedání 

Císařského sněmu mělo dle článku XLII trvat tři měsíce, pokud by nebylo v případě 

potřeby prodlouženo císařským nařízením. Výslovné vyjádření každoročního svolávání 

Císařského sněmu mělo být zárukou jeho existence a časový limit trvání zasedání pojistkou 

proti zbytečným neefektivním průtahům, protože s ukončením zasedání měla být ukončena 

veškerá dosavadní práce, návrhy a hlasování. Na rozdíl od Ústavy Pruského království 

Meidži ústava neurčovala konkrétní měsíce, ve kterých se mělo konat zasedání, a přestože 
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se předpokládalo, že se bude zasedání konat v zimních měsících, nebyl tento předpoklad 

kodifikován, jako tomu bylo například v rakouské úpravě. 

Zasedání a činnosti obou komor Císařského sněmu byly v určitém rozsahu 

harmonizovány. Zasedání obou komor počínalo i končilo zároveň, což určoval článek 

XLIV. Meidži ústavy. Stejný článek stanovil, že pokud by byla dolní komora rozpuštěna, 

zasedání horní komory mělo být ukončeno a zůstat tak dokud nebyli nově zvoleni zástupci 

do Sněmovny reprezentantů. Volby měly být nařízeny císařským nařízením a noví členové 

dolní komory zvoleni do pěti měsíců od rozpuštění dolní komory, což stanovil článek XLV 

za účelem poskytnutí další záruky existence dolní sněmovny. 

Císař měl k dispozici soubor pravomocí, které podtrhovaly jeho význam ve vztahu k 

Císařskému sněmu. Svolával a ukončoval zasedání obou komor sněmu, mohl císařským 

nařízením prodloužit trvání zasedání případně dodatečně svolat mimořádné zasedání a určit 

jeho délku, mohl rozpustit dolní komoru a jmenovat další členy do horní komory. Každá z 

komor měla možnost prezentovat císaři písemnosti za různým účelem, mohly jimi být 

petice, gratulace či kondolence, reakce na císařský proslov, prezentace jejich názorů. Císař 

neměl povinnost na tyto písemnosti jakkoliv reagovat. Podobná úprava byla u podávání 

petic a návrhů každé z komor samotnými občany, komory neměly povinnost reagovat na 

petice, ani se jimi zabývat. 

Aby komora byla usnášeníschopná, musela být podle článku XLVII přítomna 

alespoň třetina všech členů a pro přijetí návrhu zákonů byla potřebná prostá většina hlasů. 

Výjimka byla upravena v článku LXXIII, pro novelizaci ústavy byla nutná u každé komory 

přítomnost alespoň dvou třetin členů a pro přijetí novely byla nutná dvoutřetinová většina 

přítomných hlasů. 

Část úpravy hlavy III. vykazuje silnou inspiraci pruskou úpravou, přestože značná 

část se od ní odlišuje. Úprava prvního odstavce článku XLIV, upravující mimo jiné 

zahajování a ukončování zasedání, rozpouštění dolní komory a ukončení zasedání horní 

komory, je shodná s úpravou druhého odstavce článku 77 Ústavy Pruského království. 

Prezentace písemností císaři v článku XLIX je zcela zjevně inspirovaná prvním odstavcem 

článku 81 Ústavy Pruského království. Článek L Meidži ústavy naproti tomu zvolil 

opačnou úpravu petičního práva než druhý odstavec článku 81 Ústavy Pruského království, 

který individuálním osobám zakazoval prezentovat komorám petice.  
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Jak bylo běžné v moderních západních státech, podle ústavní úpravy měl Císařský 

sněm zasedat veřejně. Pokud by o to však vláda požádala nebo by se na tom daná komora 

usnesla, zasedání mohlo být i neveřejné. Hirobumi Itó ve svých komentářích k Meidži 

ústavě uváděl jako příklady situací, kdy by neveřejné zasedání bylo žádoucí například 

rozhodování o zahraničních otázkách, některých finančních či vojenských záležitostech, 

nebo v případě voleb funkcionářů a výborů. 

Články LII a LIII podle západního vzoru poskytovaly členům obou sněmoven 

ochranu, kdy nemohli být za výroky a hlasování učiněná ve sněmovně voláni k 

odpovědnosti a nemohli být v době zasedání komor zatčeni, pokud k tomu komora nedala 

souhlas. Výjimkou z ochrany proti zatčení byly situace, kdy byl člen komory přistižen 

přímo při činu, nebo když trestný čin způsobil vnitrostátní nepokoje nebo zahraniční 

konflikt. Ochrana názoru, projevu a hlasování ve sněmovně podle článku LII měla rovněž 

výjimku. Člen sněmovny ji pozbýval ve chvíli, kdy svůj názor zveřejnil mimo sněmovnu ať 

už formou veřejného projevu, tak i písemně nebo jiným způsobem. Pokud toto nastalo, 

stával se odpovědným podle platného práva. 

 

 

1.2.6 Ministerstva a Tajná rada 

 

Hlava IV. Meidži ústavy obsahovala pouze dva články. Článek LV se věnoval 

ministrům, jejich funkci a kontrasignacím a článek LVI Tajné radě. 

Ministři byli členy vlády a zároveň ze zákona i členy Tajné rady. Podle článku LIV 

se mohli ministři účastnit zasedání kterékoliv z komor nebo na jejich zasedání vyslat vládní 

delegáty, čímž jim byla dána možnost přímé i nepřímé komunikace s oběma komorami. 

Funkce ministrů kombinovaly povinnosti orgánů moci výkonné a povinnost být poradními 

orgány císaře. Ústava je výslovně činila odpovědnými z poradní funkce. Legislativní úřad, 

instituce vytvořená za účelem tvorby návrhu ústavy, se stal orgánem vlády pověřeným 

tvorbou návrhů zákonů, podobně jako francouzský Conseil d’Etat. 

Úprava ministerských funkcí byla další, která byla konstruovaná v souladu s teorií, 

podle které v sobě císař spojuje veškeré prvky svrchovanosti, a podtrhovala silné postavení 

císaře. Ministři byli jmenování císařem podle jeho vlastního uvážení a volby, císař je 
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rovněž jako jediný mohl odvolat a ministři se zodpovídali pouze císaři v rámci kárného 

řízení. Ministři neměli žádnou odpovědnost vůči Císařskému sněmu či občanům. V případě 

zmíněného kárného řízení se jednalo o politickou odpovědnost; civilní, administrativní a 

trestní odpovědnost tímto nebyla dotčena. Jakákoliv odpovědnost byla pouze individuální, 

každý ministr odpovídal za záležitosti mu svěřené, v nichž měl pravomoc a působnost a 

tyto záležitosti byly omezeny pouze na předmět činnosti jemu svěřeného ministerstva. 

Ministerský předseda byl pouze primus inter partes, ministři mu nebyli podřízeni. 

Tajná rada byla vytvořena jako poradní orgán císaře, měla fungovat jako zdroj 

nezávislých informací a názorů, jež by pomáhaly císaři se rozhodnout. Inspirovaná byla 

zejména britskou Privy Council. Členové Tajné rady byli jmenováni císařem po poradě s 

vládou nebo předsedou vlády a členství v Tajné radě bylo doživotní. Tajná rada byla 

založena císařským nařízením z 28. 4. 1888, měla dvacet sedm členů. Jejím prvním 

předsedou byl ustanoven Hirobumi Itó a jejím počátečním úkolem bylo radit se o návrhu 

Meidži ústavy a zkoumat jej. Po přijetí Meidži ústavy byla rada k dispozici císaři na jeho 

výzvu a měl ji především využívat k poradě před zvláště závažnými rozhodnutími, zejména 

vydávání mimořádných císařských nařízení, v případě vyhlašování války nebo stavu 

okupace, příjímání mezinárodních smluv, novelizace ústavy či Statutu císařského dvora. 

Císař nebyl názorem Tajné rady vázán a ani ji nemusel svolávat, porada s ní však měla 

dodat jeho závěrečnému rozhodnutí na váze. Pokud využil Tajné rady před vydáním 

císařského nařízení, zvykem bylo, že tento fakt byl zmíněn v preambuli daného nařízení. 

Bez speciálního svolení císaře však samotná Tajná rada ani její jednotliví členové nemohli 

zveřejnit, o kterých záležitostech se s nimi císař radil. 

V praxi se během let začala Tajná rada dostávat do sporů s vládou a poté, co se 

pokusila v několika případech zamítnout vládní rozhodnutí a prosadit svojí autoritu v 

zahraničních záležitostech, začala být ignorována. Císař se s ní dokonce neporadil o 

vyhlášení války USA v roce 1941. 

Císař využíval k poradám nejen vládu a Tajnou radu, ale i takzvané genró, 

respektované státníky, kteří si vysloužili císařovu důvěru zejména vedoucí rolí, kterou 

všichni hráli při reformě Meidži. Genró byl pojem zavedený novináři k označení těchto 

poradců, jejichž funkce nebyla ústavně ani jinak právně zakotvena, ale prakticky existovala 

až do roku 1940, kdy zemřel poslední z genró. Mezi genró patřili: tvůrce návrhu Meidži 
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ústavy Hirobumi Itó, Kijotaka Kuroda, Ivao Ójama, Kaoru Inoue, Cugimiči Sajgó, 

Masajoši Macukata, Aritomo Jamagata, Kacura Taró a Kinmoči Saiondži. V praxi měli 

genró značné pravomoci, fungovali prakticky jako oligarchická vláda, činili mnohá 

rozhodnutí náležející do pravomoci císaře a střídavě buď vybírali ministerského předsedu, 

nebo působili na jeho postu. Jejich moc začala oslabovat po politické krizi v roce 1912, kdy 

se parlament postavil proti tomu, když genró dosadili Katsuru Taró jako ministerského 

předsedu, a zcela zanikla v roce 1932, kdy se poslední genró Kinmoči Saiondži vzdal 

pravomoci výběru ministerského předsedy. 

 

 

1.2.7 Moc soudní 

 

Meidži ústava upravovala v hlavě V. soudní moc. Článek LVII zakotvoval výkon 

soudnictví soudy, jejichž organizaci upravoval zákon a které rozhodovaly podle zákona a 

ve jménu císaře. V období před Meidži reformami bylo soudnictví plně podřízeno 

Ministerstvu spravedlnosti a později se dostalo pod kontrolu Velitele policie (kebíši). 

Odvolání proti rozhodnutí soudu nebylo možné. Meidži reformami bylo soudnictví 

přesunuto pod autoritu císaře. Byl zřízen Tokijský soud, soustava místních soudů, 

umožněno odvolání a nové projednání sporů. Ministr spravedlnosti již nemohl zasahovat do 

soudních procesů, jeho pravomoci byly omezeny na správu soudnictví. Soudní moc však 

nebyla brána jako samostatná, jak nejednou zopakoval tvůrce návrhu Meidži ústavy 

Hirobumi Itó ve svých Komentářích k ústavě císařství (Commentaries on the Constitustion 

of the Empire). Japonští odborníci ji podřazovali pod moc výkonnou a tak činila i Meidži 

ústava, díky Itóvě vlivu. 

Nehledě na podřazení moci soudní pod moc výkonnou, byla ústavou i zákony 

učiněna opatření k zajištění nezávislosti soudců. Takovými opatřeními byla například 

doživotnost soudcovské pozice, pokud ji soudce neztratil pro odsouzení za trestný čin nebo 

z důvodu kázeňského postihu. Tato faktická neodvolatelnost měla soudcům zajistit 

nezávislost na politickém vedení a ochránit je před důsledky politických sporů a afér. 

Úprava kárného řízení byla svěřena zákonné úpravě a výkon kárného řízení soudům. 
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Případné zproštění funkce, přeložení soudce či jeho odchod do výslužby z důvodu věku 

rovněž upravoval zákon. 

Podle Meidži ústavy mela být soudní řízení veřejná, pokud to však z důvodu 

udržení pořádku, míru nebo z důvodu zachování veřejné mravnosti bylo žádoucí, mohlo být 

řízení neveřejné, pokud tak uváděla ustanovení zákona (tím byly myšleny trestní zákoník a 

trestní řád) nebo pokud tak rozhodl soud. 

Články hlavy V. byly silně inspirovány Ústavou Pruského království. Nezřídka byla 

formulace jednotlivých článků totožná (s ohledem na odchylky způsobené překladem). Je 

to dobře pozorovatelné zejména na článcích LVII a LIX Meidži ústavy v porovnání s 

články 86 a 93 Ústavy Pruského království.  

Článek LXII upravoval nově založenou instituci, Soud pro správní spory. Již na 

počátku období Meidži (sdělením č. 46 z roku 1872) bylo zavedeno v Japonsku správní 

soudnictví po francouzském vzoru, tedy proti rozhodnutím správních orgánů se mohli 

občané domáhat ochrany u obecných soudů. Výsledkem bylo nahromadění žalob proti 

správním orgánům, zahlcování soudů a nežádoucí ovlivňování správy obecnými soudy, jež 

nebyly dostatečně obeznámeny s problematikou fungování správy. Ve snaze tomuto 

zamezit, císař v roce 1874 sdělením č. 24  učinil soudní autoritou ve správních sporech 

Státní radu. Ta však měla fungovat pouze jako dočasné opatření a byla později nahrazena 

nově ustanoveným Soudem pro správní spory. Soud pro správní spory měl výlučnou 

pravomoc rozhodovat žaloby proti nezákonným opatřením správních orgánů, muselo však 

jít o případy striktně spadající pod pojem „nezákonná opatření správních orgánů“. V 

případech, kdy byla občanům způsobena škoda v souladu se zákonem či v rámci pravomocí 

svěřených správnímu orgánu, se proti tomuto nemohli občané dožadovat ochrany u Soudu 

pro správní spory, mohli pouze podat petici či žádost správním orgánům. 

 

 

1.2.8 Finance 

 

Následujíc systematiku Ústavy Pruského království, svého nejvýznamnějšího vzoru, 

za úpravu moci soudní zařadila Meidži ústava úpravu financí, kterým se věnovala hlava VI. 

Přestože některé základní instituty a úpravy byly podobné těm v západních ústavách, 
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zejména pruské a úpravě v Německém císařství, většina hlavy VI je přizpůsobena situaci v 

Japonsku a rozdílnému postoji k rozpočtům. 

Nejvýznamnějším rozdílem byla forma a závaznost rozpočtu. Státní rozpočet neměl 

formu zákona, navzdory faktu, že jej musel každoročně odsouhlasit Císařský sněm. Zákon 

měl vyšší právní sílu a přednost před státním rozpočtem. Státní rozpočet nebyl obecně 

závazný a byl spíše jakýmsi odhadem budoucích výdajů a příjmů, v jehož rozmezí by se 

měla činnost státních orgánů pohybovat4. Byl-li rozpočet překročen, nebo pokud vznikly 

náklady, jež rozpočet nepředpokládal, nebo nemohl předpokládat, článek LXIV Meidži 

ústavy požadoval následné schválení těchto výdajů parlamentem. Pro uhrazení výdajů 

překračujících rozpočet byl podle článku LXIX Meidži ústavy a článku 7. zákona o 

financích z 11. 2. 1889 zřízen rezervní fond, rozdělený na dvě části. Jedna byla vyhrazena 

pro výdaje způsobené překročením rozpočtu, druhá pro nepředpokládané výdaje. 

Hirobumi Itó však ve svých komentářích k Meidži ústavě podotýká, že neschválení 

výdajů překračující rozpočet některého ministerstva by mělo malý význam. I kdyby 

parlament shledal nadměrné výdaje ministerstva nepřiměřenými a neodůvodněnými, 

nemohla z toho být vyvozena žádná právní odpovědnost. Ministerstva byla podle Itóa 

vytvořena na ústavním základě a na tomtéž základě byly určeny jejich povinnosti. Jejich 

činnost nemohla být udávána parlamentem a jím schváleným rozpočtem, neboť ústava měla 

vyšší sílu. Proto i kdyby rozpočet nepamatoval na financování potřebné pro určitou činnost 

ministerstva nebo by poskytl nedostatečné prostředky, jakkoliv velké překročení rozpočtu 

bylo v tomto případě v souladu s právem. Tento názor navazoval i na fakt, že výdaje, které 

byly fixně stanoveny na základě pravomocí příslušejících císaři, jež vznikly na základě 

zákona a jež vznikaly plněním právních povinností vlády, nemohly být podle článku LXVII 

Meidži ústavy odmítnuty ani sníženy bez souhlasu vlády. Po takové výdaje patřily právě 

náklady činnosti vlády a správy, ale i armády a námořnictva. Navíc, pokud v dané době 

parlament nezasedal nebo bylo potřeba učinit kroky k zajištění veřejné bezpečnosti, 

potřebně finance mohly být uhrazeny ze státní pokladny na základě císařského nařízení 

podle článku LXX. Jakmile by se opět sešel Císařský sněm, věc mu měla být předložena k 

dodatečnému schválení. 

                                                 
4 ITÓ, Hirobumi. Commentaries on the Constitution of the Empire of Japan. Tokio : Chu-o daigaku, 1906. s. 121 
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Další přizpůsobení specifickým japonským podmínkám bylo upraveno v článku 

LXVI. Silné a samostatné postavení císaře nemělo být nijak narušeno a schvalování výdajů 

císařského dvora parlamentem by rozhodně takovým narušením bylo. Proto, přestože 

výdaje císařského dvora byly v rozpočtu zaznamenány, článek LXVI stanovoval, že výlohy 

císařského rodiny a císařského dvora mají být uhrazeny z národní pokladny ve fixní výši a 

nebyl k tomu potřebný souhlas Císařského sněmu. Výjimkou bylo zvýšení oné fixní částky, 

k tomu souhlas Císařského sněmu nutný byl. Uvedení výdajů císařského dvora ve státním 

rozpočtu mělo pouze informační účel pro správný součet celkových výdajů.  

Souhlas Císařského sněmu byl nutný k odsouhlasení rozpočtu, zvýšení daní, 

zavedení nové daně, odsouhlasení zvláštních víceletých rozpočtů (typické pro armádu a 

námořnictvo), zvýšení státního dluhu nebo jiného závazku zatěžujícího státní pokladnu. V 

praxi Císařský sněm tyto pravomoci efektivně využíval k posílení svého vlivu. Za daně 

nebyly považovány administrativní poplatky a jiné poplatky ve prospěch státu, jež měly 

povahu kompenzace a nikoliv obecné povinnosti, tedy například nájemné, školné, poplatky 

za užití železnic. Článek LXIII recipoval dosavadní systém vybírání daní, zavedený 

reformami z roku 1873, a ponechal jej v účinnosti až do přijetí nového zákona upravujícího 

daně. Recipovaný systém byl několik let po přijetí ústavy změněn. V roce 1896 byl přijat 

zákon zavádějící nové daně a v roce 1899 byla Meidži ústavou přejatá daň z příjmu 

modifikovaná zákonem. 

Pokud nebyl úspěšně přijat státní rozpočet, podle článku LXXI platil rozpočet z 

předchozího roku. Na konci rozpočtového roku byl podle článku LXXII Meidži ústavy 

závěrečný účet zkontrolován a potvrzen Revizní komisí, jež byla orgánem nezávislým na 

správě a zřízeným zákonem. Po potvrzení Revizní komisí jej vláda předložila spolu se 

zprávou revizní komise Císařskému sněmu k následné kontrole. 

 

1.2.9 Doplňující ustanovení 

 

Hlava VII obsahovala závěrečná ustanovení týkající se pravidel novelizace Meidži 

ústavy, Statutu císařského dvora a recepce dosavadního práva, pokud neodporovalo Meidži 

ústavě. 

Meidži ústava však až do přijetí nové ústavy roku 1946 novelizována nebyla. 
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1.3 Vliv na ostatní právo 

 

Adopce německého práva Meidži ústavou stanovila směr, kterým se ubíral zbytek 

právní reformy a postupně přijímané nové právní kodexy. 

Občanské právo bylo v Meidži období nejprve inspirováno francouzskou úpravou. 

V roce 1878 byl zveřejněn návrh občanského zákoníku vytvořeného pod vedením Gustava 

Boissonadeho, jenž byl v čele komise, jíž pověřil japonský ministr spravedlnosti Shinpei 

Etoh tvorbou nového civilního kodexu. Návrh byl vytvořen podle Code civil a italského 

občanského zákoníku z roku 1865 a místy doplněn prvky vycházejícími z belgického, 

holandského, ale i německého práva. Jako nový občanský zákoník byl přijat v roce 1890 a 

dočkal se silné kritiky ze všech stran, zejména kvůli jeho nevhodnosti pro japonskou 

společnost, jež stála na jiných základech, než italská a francouzská. Zejména úpravu 

rodinného práva bylo nemožné úspěšně aplikovat na silně patriarchální japonskou rodinu. 

Dalším problémem bylo, že francií inspirovaný občanský zákoník trpěl 

nesrovnalostmi a obsahoval mnoho nejasností. Proto byla v roce 1982 posunuta jeho 

účinnost, která měla nastat původně v roce 1893, ale byla odložena na rok 1896. Účinnost 

Francií inspirovaného občanského zákoníku však nikdy nenastala. Byl přijat nový občanský 

zákoník, tentokrát ovlivněný německým právem a inspirovaný návrhem Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB) z roku 1887. Ačkoliv se v zákoníku objevily i prvky francouzského 

práva, například v případě nemovitostí nebo úpravy držby. Zákoník se dělil na pět knih: 

obecnou část, věcná práva, závazky, rodinné právo a dědické právo. Nebyl vyhlášen 

najednou, první tři knihy byly vyhlášeny v roce 1886 a zbylé dvě knihy v roce 1888. Oproti 

jeho předchůdci však úprava rodinného i dědického práva odpovídala situaci v tehdejší 

japonské společnosti. Tedy tradiční rodině se silnou hlavou rodiny, které podléhali a 

zodpovídali se ostatní členové rodiny, kteří neměli proti patriarchovi žádná práva. Po 

zesnulé hlavě rodiny dědil pouze nejstarší mužský potomek. 

Občanský soudní řád byl přijat v roce 1890. Byl rozdělen na dvě části, první část o 

řízení nalézacím a odvolacím, druhá část upravovala řízení vykonávací. Občanský soudní 

řád do Japonska přinesl základní zásady občanskoprávního procesu kontinentálního práva. 

To bylo posíleno později novelizovaným občanským soudním řádem přijatým roku 1929, 
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kdy byly do občanského soudního řádu zakomponovány nové prvky inspirované 

rakouským občanským soudním řádem z roku 1895. 

Obchodní zákoník, následujíc trend Meidži ústavy, byl silně inspirovaný německým 

právem s občasnými drobnými vlivy práva francouzského. Jeho tvorba probíhala pod 

vedením Hermanna Roeslera a přijat byl v roce 1890, vzápětí byla jeho účinnost o dva roky 

odložena a poté byl v roce 1899 revidován. Obchodní zákoník byl rozdělen na čtyři části - 

všeobecnou část, obchodní společnosti, obchodněprávní úkony a námořní obchod. 

Nejsilnější inspirací japonského obchodního zákoníku byl Handelsgesetzbuch, německý 

obchodní zákoník. Stát zasahoval do obchodních vztahů minimálně, ač unikátní byl postup 

státu během Meidži reforem, kdy nejdříve vytvořil klí čová průmyslová a obchodní odvětví 

a poté je dal k převzetí soukromým osobám za extrémně nízké ceny. Tak se dostal obchod a 

průmysl pod kontrolu obchodních konglomerátů zvaných zaibetsu. Kartely a obchodní 

konglomeráty byly podporované i zákonodárstvím. 

Stejně jako kodexy soukromého práva i trestní právo se v období Meidži nejprve 

dočkalo úpravy inspirované francouzskou úpravou. V roce 1880 byl vydán trestní zákoník 

vytvořený pod vedením Gustava Boissonadeho, který jako první přinesl do japonského 

práva zásadu nullum crimen sine lege a ve stejném roce byl přijat i Kodex trestních pokynů 

(chizaiho), upravující trestní právo procesní. Úprava trestního procesu podle francouzského 

vzoru se těžko uplatňovala, což vyústilo v používání občanského soudního řádu z roku 

1890 až do doby, kdy byl v roce 1922 přijat nový trestní řád inspirovaný německým 

právem. 

V roce 1907 byl přijat nový trestní zákoník, jenž nahradil ten z roku 1880. Trestní 

zákoník z roku 1907 přinesl do japonského trestního práva principy a teorie zejména 

německých, ale i italských právních škol z přelomu století. Zavedl obligatorní znaky 

trestného činu podle německých teorií, tedy protiprávnost, trestnost činu stanovenou v 

zákoně a zavinění. Kladl důraz na sociologické faktory a na snahu o rehabilitaci pachatele. 

Analogie nebyla přípustná, extenzivní výklad ano, jak se ukázalo například na slavném 

případu, kdy byl nedovolený odběr elektřiny s pomocí extenzivního výkladu klasifikován 

jako trestný čin krádeže. Zákoník přirozeně obsahoval úpravu poplatnou době a situaci v 

Japonsku, například přísně trestané zločiny proti císařské rodině, přísnější trest za 

otcovraždu než za vraždu jiné osoby  nebo trestání pouze žen za nevěru. 
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2. Ústava Japonska (Ústava 1946) 
 

2.1 Historická situace 

 

V druhé světové válce stálo Japonsko na straně mocností Osy. Dne 19. 8. 1945 

uznalo porážku v důsledku atomových bomb shozených 6. 8. 1945 na Hirošimu a 9. 8. 

1945 na Nagasaki a přijalo Postupimskou deklaraci. Po přijetí deklarace následovala 

okupace Japonska americkou armádou a příjezd generála MacArthura, jenž byl postaven do 

čela Vrchního velitelství okupujících amerických sil. Ještě téhož roku byly zrušeny 

japonské ozbrojené síly. 

MacArthur nejednou zmínil nutnost novelizace ústavy, Meidži ústava byla 

spojována s předchozím militaristickým režimem a vznik tohoto režimu i umožnila. První 

zmínka padla před Fumimaro Konojem, ministrem bez portfeje, a poté, co byla 9. 10. 1945 

ustanovena nová vláda, MacArthur tuto myšlenku zopakoval ministerskému předsedovi 

Kidžuro Šideharovi. Na základě této myšlenky vláda založila Komisi pro ústavní výzkum v 

čele s Džodži Matsumotem. Komise začala pracovat na návrhu novely ústavy a paralelně s 

ní pracoval na svém návrhu i Fumimaro Konoje, jenž byl v té době Lordem kancléřem 

Tajné rady. Dne 24. 11. 1945 však byla Tajná rada rozpuštěna a tak byl návrh novely 

zpracováván již jen Komisí pro ústavní výzkum. 

Na začátku roku 1946 se v novoročním výnosu, takzvaném Prohlášení lidskosti 

(Ningen sengen)5 vzdal císař své božskosti. 

Návrh vytvořený Komisí pro ústavní výzkum nebyl MacArthurovi znám a setkal se 

s ním až ve chvíli, kdy byl otištěn v denních novinách Mainiči Šinbun 6. MacArthur 

považoval návrh za příliš konzervativní a změny za nedostatečné, proto nařídil vládní sekci 

Vrchního velitelství vytvořit návrh nové ústavy. MacArthur sepsal tzv. „MacArthurovy 

poznámky“ (MacArthur Notes), ve kterých shrnul principy, které podle něj nutně musely 

být v budoucí japonské ústavě a kterými se vládní sekce Vrchního velitelství byla povinna 

řídit. Jako nutnosti budoucí ústavy určil císaře jako hlavu státu odpovědnou lidu, zákaz 

                                                 
5 BIX, Herbert. Hirohito a vznik moderního Japonska. Praha : BB art, 2002. s.431 
6 BIX, Herbert. Hirohito a vznik moderního Japonska. Praha : BB art, 2002. s.436 
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udržování ozbrojených sil a odmítnutí války i pro obranný účel a zrušení feudálního 

systému a šlechty.  

Vedením tvorby návrhu ústavy byl 4. 2. 1946 pověřen právník a brigádní generál 

Courtney Whitney. On a jeho spolupracovníci během několika dní vytvořili nový návrh, při 

jehož tvorbě se snažili brát v potaz Meidži ústavu, požadavky japonských právníků a 

liberálů a pacifistické cíle. Inspirací byl britský právní systém a neoficiální návrh ústavy 

prezentovaný Asociací pro ústavní výzkum, jehož anglický překlad měli k dispozici. 

Návrh vládní sekce Vrchního velitelství byl dokončen a 13. 2. 1946 předložen 

ministru zahraničí Shigeru Yoshidovi a Džodži Matsumotovi, ministru bez portfeje a 

vedoucímu Komise pro ústavní výzkum. V té chvíli MacArthur narušil původní plány, 

podle kterých měla být reforma ústavního práva ponechána čistě v rukou Japonců, podobně 

jako tomu bylo v Německu po druhé světové válce. Například State-War-Navy 

Coordinating Committee ve svém dokumentu shrnujícím přístup USA vůči ústavní reformě 

v Japonsku7 zdůrazňovala, že je pro akceptaci reformy japonskou veřejností je nutné, aby ji 

Japonsko provedlo samostatně. Novela měla být viděna jako dobrovolná snaha Japonska 

napravit se a ukázat světu, že již neplánuje agresivní postupy, právě naopak. Meidži ústava 

byla hodnocena jako nevhodná pro budoucí existenci Japonska, která měla být podle 

představ USA kompletně pacifistická, MacArthurovy základní požadavky na ústavní 

novelu zdůrazňovaly pacifismus mezi vedoucími principy pro poválečné Japonsko. 

Japonští zákonodárci se však ukázali být neochotní činit dramatické změny. Návrh 

novely ústavy, jež předložila japonská vláda Generálnímu velitelství, byl velice podobný 

Meidži ústavě, změny v návrhu byly z pohledu USA nedostatečné. MacArthur byl 

rozhodnut dosáhnout řešení japonské ústavní situace co nejdříve, ještě než do ní zasáhne 

nově založená Komise pro Dálný východ, proto přistoupil k onomu ráznému řešení, kdy 

pověřil své podřízené vytvořením osnovy ústavy, jež by splňovala jeho požadavky. Osnova 

byla prezentovaná japonské straně
8 s komentářem, že japonský návrh byl "jako dokument 

svobody a demokracie kompletně neakceptovatelný pro Vrchního velitele"9. Zdůrazněno 

bylo, že dosavadní návrhy z japonské strany by se nedočkaly mezinárodní podpory, návrh 
                                                 
7 SWNCC 228. [online]. [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: 
 http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/059shoshi.html 
8 záznam celého setkání je dostupný na: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/077shoshi.html 
9 "wholly unacceptable to the Supreme Commander as a document of freedom and democracy", dostupné viz. 
poznámka pod čarou č.8 
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GHQ byl podle slov Whitneyho "vaší jedinou nadějí na přežití"10 a prý jedině skrze ústavu 

podle návrhu GHQ lze ochránit císaře před stíháním za válečné zločiny a udržet v Japonsku 

císaře jako instituci. Přislíbena byla i podpora GHQ pro tehdejší vládnoucí stranu, která 

měla zabránit posílení levicových stran na úkor vládnoucí pravice. Když byla ještě 

připojena hrozba zveřejnění návrhu GHQ v tisku, což by mělo za následek výrazný posun 

ve veřejném mínění a politické rovnováze, vláda ustoupila a přijala americkou osnovu 

návrhu. Návrh byl schválen japonským parlamentem, přesto zůstal dokumentem, jenž 

nevytvořili Japonci sami a který vnutil MacArthur Japonsku politickým tlakem a hrozbami. 

 Džodži Matsumoto byl pověřen vytvořením nového návrhu ústavy podle 

Američany vytvořené osnovy. V návrhu byly později učiněno několik změn, na kterých 

japonští politici trvali a které si s Vrchním velitelstvím vyjednali. Jednalo se zejména o 

ponechání dvoukomorového parlamentu místo jednokomorového, jak určoval americký 

návrh, a doplnění takzvaných sociálních práv do kapitoly o právech a povinnostech. 

Dne 26. 2. 1946 se poprvé sešla FEC, Komise pro Dálný východ (Far Eastern 

Commission), jež měla za úkol dohled a vydávání instrukcí ohledně změn v japonském 

ústavním systému. Svou aktivitou ji MacArthur předběhl. 

Návrh novely byl dokončen 2. 3. 1946, předložen MacArthurovi k posouzení a poté 

uveřejněn; MacArthur návrhu veřejně vyslovil podporu. Dne 10. 4. 1946 se konaly volby 

do Sněmovny reprezentantů 90. císařského sněmu, který měl přijmout návrh ústavy. 

Jednalo se o první všeobecné volby, kde mohly volit i ženy. Obě komory byly svolány v 

květnu, ústavní návrh jim byl předložen jako návrh zákona o revizi císařské ústavy a návrh 

byl přijat oběma komorami, komunistické strana byla jako jediná proti.  Předložení návrhu 

jako návrhu novely Meidži ústavy bylo projevem snahy o udržení ústavní kontinuity, 

preferované před zrušením dosavadní ústavy.  Po odsouhlasení návrhu Tajnou radou nabyla 

novela 3. 11. 1946 platnosti a 3. 5. 1947 i účinnosti. 

Rok po přijetí nové ústavy dal MacArthur japonské vládě a parlamentu možnost 

přezkumu ústavy, Japonci se však této možnosti nezhostili. 

V praxi byla v následujících letech jakákoliv debata o ústavě a novelizaci aktuální 

ústavy tabu. Civilní komunikace (pošta, telefony, rádio, tiskoviny, telegraf i film) byla 

                                                 
10 "your only hope of survival", dostupné viz. poznámka pod čarou č.8 
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cenzurovaná pod dohledem úřadu zvaného Civil Censorship Detachment, jež byl v 

Japonsku zřízen tzv. Code of Japanese Press (Pravidly japonského tisku), jež zavedlo 

MacArthurovo Vrchní velitelství. Jednalo se o tajnou cenzuru a veřejnost se o ní dozvěděla 

až po skončení okupace v roce 1952. 

 

 

2.2 Obsah Ústavy 1946 

 

Japonská ústava z roku 1946 (dále jen Ústava 1946) byla klíčová pro Japonsko při 

získávání mezinárodní důvěry po druhé světové válce, ale vzhledem k jejímu obsahu, 

způsobu její tvorby a historickým podmínkám je kontroverzním tématem. Odpůrci ústavy 

často zdůrazňují, že nebyla vytvořena čistě na základě vůle lidu a podle mnoha názorů byla 

Japonsku vyloženě vnucena, a proto zanedbává japonské tradice, historii, kulturu a tradiční 

instituty. Text samotné ústavy je těžkopádný, budí spíše dojem překladu a poválečná 

situace, zejména požadavky Postupimské deklarace a amerických okupantů, měly silný vliv 

na obsah samotné ústavy, což vyústilo ve vysoce pacifistické nároky ústavy, v praxi 

nesnadno uskutečnitelné. 

Největším problémem platné japonské ústavy je velký rozdíl mezi textem ústavy a 

jejím výkladem a aplikací.  Monopol na oficiální výklad ústavy má navíc Legislativní rada 

vlády a Nejvyšší soud do jejího výkladu zasahuje minimálně. Ústava z roku 1946 odpovídá 

situaci po skončení druhé světové války a nereflektuje vývoj japonské společnosti a 

japonského státu během druhé poloviny dvacátého století. Ústava 1946 však nebyla 

doposud novelizována, zejména kvůli příliš rigidním podmínkám pro přijetí novely. 

 

 

2.2.1 Preambule 

 

Japonský návrh ústavy, vytvořený podle osnovy Vrchního velitelství, nejdříve 

preambuli vypustil, avšak po debatách a vyjednávání s Vrchním velitelstvím byla 

preambule do ústavního textu opětovně vložena. Preambule je formulovaná jako prohlášení 

lidu a vymezuje základní principy Japonské ústavy – suverenitu pocházející z lidu, 
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symbolickou roli japonského císaře, pacifismus a respektování lidských práv a svobod. 

Japonsko zde výslovně svěřuje svoji bezpečnost do rukou „spravedlnosti a víry v 

mírumilovné národy světa“ . 

 

 

2.2.2 Císař 

 

Původní plány USA počítaly se zrušením císaře jako instituce. Japonci byli důrazně 

proti a na jejich stranu se postavil i generál MacArthur. Učinil tak mimo jiné i ve své 

zprávě, kde měl podat hlášení o tom, jestli byl císař zodpovědný za zločiny spáchané 

Japonskem během druhé světové války.11 Po tvrzení, kdy popřel císařovu odpovědnost za 

jakékoliv válčné zločiny zdůraznil nutnost zachování existence instituce císaře. MacArthur 

srávně uvedl, že "On (Císař) je symbol sjednocující všechny Japonce. Zničte ho a národ se 

rozpadne." ("He's a symbol that unites all Japanese, Destroy him and the nation will 

disintegrate."). Japonský národ, zdrcený porážkou ve válce a útokem USA atomovými 

bombami, čelil silné demoralizaci, šoku z dramatických změn a okupace. Císař byl pro 

Japonský národ konstantou po staletí, nehledě na to, zda měl reálné pravomoci nebo 

fungoval jako symbolická figura. Jeho pouhá existence měla uklidňující vliv. Jeho ztráta by 

zvedla silnou vlnu odporu vůči americkým okupantům, která by přinejmenším vyústila v 

protesty, ale nebylo možné ani vyloučit agresivní reakci. USA by se staly v očích celé 

japonské společnosti bezohlednými tyrany. Zkomplikovalo by to závažným způsobem 

spolupráci mezi USA a Japonskem. 

Ústava 1946 učinila z císaře symbolickou figuru, jíž byla veškerá moc udělena vůlí 

lidu. Císař již nemá žádné pravomoci spojené s vládou ani politickou moc, odebráno mu 

bylo i právo veta a účast v legislativním procesu, kromě čistě symbolické promulgace 

zákonů. Kromě promulgace zákonů císař svolává zasedání parlamentu, rozpouští dolní 

sněmovnu, vyhlašuje volby do parlamentu, jmenuje a odvolává ministry, vyhlašuje 

amnestii, uděluje vyznamenání, podepisuje mezinárodní smlouvy, přijímá vyslance a plní 

ceremoniální funkce. Tyto úkoly a pravomoci jsou vyčteny v čl. 7 Japonské ústavy a ke 
                                                 
11 Telegram, MacArthur to Eisenhower, Commander in Chief, U.S. Army Forces, Pacific, concerning 
exemption of the Emperor from War Criminals, January 25, 1946. [online]. [cit. 2013-10-20]. Dostupné z: 
http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/03/064shoshi.html 
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všem úkonům potřebuje doporučení a schválení vlády, což určuje jak čl. 7 tak i čl. 3, což 

podtrhuje císařovo symbolické postavení, neboť vláda plně odpovídá za jednání císaře. 

Po druhé světové válce byly veškeré císařské majetky zkonfiskovány, podle čl. 88 

tyto majetky patří státu a jsou kapitolou ve státním rozpočtu. Podle čl. 8 nemůže císařská 

rodina nabýt ani darovat žádný majetek bez souhlasu parlamentu. 

Chod císařské rodiny je upraven Statutem císařského dvora, jenž byl přijat 

parlamentem podle čl. 2 ústavy a nahradil stejně nazvaný zákon z počátků Meidži reforem. 

Titul císaře se dědí, následníkem se stává prvorozený mužský potomek. Objevily se názory, 

že tato úprava následnictví porušuje čl. 14 o rovnosti pohlaví a do roku 2006 se i uvažovalo 

o změně, neboť v nejmladší generaci potomků nebyl žádný chlapec. Požadavky na změnu 

však utichly, když se v roce 2006 narodil bratru korunního prince syn. 

 

 

2.2.3 Zřeknutí se války 

 

Článek 9 odstavec 1. praví, že Japonský lid se navždy zříká války a možnosti 

využití hrozby síly jako způsob řešení mezinárodních sporů a v čl.9/2 dodává, že aby 

tohoto cíle bylo dosaženo, žádné pozemní, námořní a vzdušné ozbrojené síly ani jiný 

válečný potenciál nebudou udržovány. 

Již při procesu příjímání návrhu ústavy vyvstaly diskuse o tomto článku. Ministr 

bez portfeje, Džodži Matsumoto byl toho názoru, že článek nezakazuje sebeobranu. 

Odstavec 1. článku 9 byl zpočátku odlišný: „Upřímně usilujíc o mezinárodní mír založený 

na spravedlnosti a pořádku, japonský lid se navždy zříká války jako výsostného 

práva.“ Změna na aktuální formulaci - takzvaná „Ašidova oprava“, podle jména 

navrhovatele - znamenala z pohledu Vrchního velitelství i FEC, že Japonsko bude moci 

vytvořit a udržovat obranné síly a proto si FEC vymohla, že všichni členové vlády mají být 

civilisté a to bylo i zakotveno v čl. 66 odst. 2., přestože to japonští poslanci nepokládali za 

nutné. Podle nich odstavec 2. článku 9, jenž zakazoval Japonsku udržovat ozbrojené síly, 

činil i obrannou válku nemožnou.  

V roce 1950, krátce po propuknutí války v Koreji, byla v Japonsku zřízena tzv. 

Národní policejní rezerva, v roce 1952 byla reorganizovaná jako Síly národní bezpečnosti. 
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Později byly zřízeny Pobřežní bezpečnostní síly. V roce 1954 byly zřízeny Obranné síly 

(džietai). V průběhu transformace těchto ozbrojených složek množství ozbrojených 

jednotek narostlo a začaly dodnes aktuální spory o interpretaci článku 9. Oficiální státní 

výklad praví, že Obranné síly neodporují ústavě, protože mají pouze obranné funkce a 

schopnosti. Socialistická i komunistická strana trvaly a dodnes trvají na tom, že Obranné 

síly jsou neústavní. 

Dalším incidentem vyvolávajícím spory o výklad článku 9. bylo uzavření 

bezpečnostní smlouvy mezi USA a Japonskem. USA se zavázaly poskytnout Japonsku 

vojenskou ochranu a Japonsko umožnilo vybudování několika amerických základen na 

území Japonska. Obranné síly patří mezi deset nejlepších a nejsilnějších při porovnávání 

světových armád a ozbrojených sil, přestože nejsou označeny jako ozbrojené nebo vojenské 

síly12 a sečtou-li se japonské obranné síly s ochranou vyplývající z této mezinárodní 

smlouvy, vyplyne z toho, že Japonsko má k dispozici dohromady jedny z největších 

ozbrojených sil na světě. 

 

 

2.2.4 Práva a povinnosti lidí 

 

Výraznou změnou, patrnou již na první pohled, je opuštění termínu „subjekt“ jež 

používala Meidži ústava a jeho nahrazení termíny „lidé“ a „občané“. Lidská práva již 

rovněž nejsou omezena rozsahem zákonné úpravy. V době účinnosti Meidži ústavy nebylo 

možno se nijak bránit proti zákonům porušujícím lidská práva, nyní je možno napadnout 

zákon pro neústavnost u Nejvyššího soudu. Úprava hlavy 3. Ústavy 1946 byla inspirovaná 

úpravou USA, ačkoli uplatnění a způsoby výkladu odpovídají spíše germánskému 

právnímu systému. Chráněna jsou ústavně zaručená lidská práva a svobody uvedená v 

článcích 10-40 Ústavy 1946, nikoliv základní lidská práva, neboť ta ústava sice zmiňuje v 

článku 12 ústavy, ale nejsou nikde konkrétně specifikována. Ústavou zaručená práva mají 

většinou individuální povahu a chrání před zásahy státu, je zde ale několik výjimek. 

Například článek 25. upravující právo na minimální životní standard a sociální 

                                                 
12 MATSUI, Shigenori.The Constitution of Japan: a contextual analysis. Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2011. s.234 
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zabezpečení, jež podle Nejvyššího soudu není individuálním právem a nelze se jej 

dovolávat přímo z ústavy, ale pouze podle konkrétní zákonné úpravy. 

Práva a svobody zakotvené v hlavě 3. ústavy se obvykle dělí do skupin: 

 

a) ekonomická práva a svobody (články 22 a 29 - svoboda pobytu a volby povolání, 

právo vlastnit majetek),  

b) osobní svobody (články 19-21 – svoboda smýšlení, víry, shromažďování a 

akademická svoboda; ty si podle některých teoretiků zaslouží vyšší ochranu kvůli jejich 

základnímu významu pro fungování společnosti),  

c) sociální práva a svobody (články 25-28 – právo na sociální zabezpečení, 

vzdělání, práci, odborovou organizaci; pro naplnění těchto práv musí stát poskytnout určité 

služby), 

 d) procesní práva (články 17, 31-40 – právo domáhat se náhrady škody od státu, 

právo na přístup k soudům, ochrana při trestním procesu a právo na rychlý proces, 

inspirované 6. dodatkem Ústavy USA). 

 

Právo volit si zástupce, upravené v článku 15. ústavy bývá někdy vytknuto jako tzv. 

aktivní právo. 

Práva a svobody v hlavě třetí ústavy mají fyzické, a podle rozsudků Nejvyššího 

soudu, i právnické osoby, pokud to není nevhodné a neodporuje to smyslu ustanovení.  

 

Určitá práva jsou určena výslovně pouze japonským občanům. Občanem se může 

stát dítě při narození, pokud jeden z jeho rodičů byl japonský občan nebo pokud byli oba 

jeho rodiče apatridé a dítě se narodilo na území Japonska. Do roku 2008 byly 

diskriminovány nemanželské děti, jejichž otec byl japonský občan a matka cizinka, neboť 

nemohly získat japonské občanství, ale Nejvyšší soud shledal tuto úpravu neústavní a byla 

zrušena. Nasciturus není občanem a nemá práva a svobody. 

Práva a svobody, jež nejsou výslovně určena občanům, by měla být aplikovatelná i 

na cizince, v praxi je to však výrazně omezeno a diskriminace cizinců je běžná. Příkladem 

omezení ústavně zaručených práv v případě cizinců je rozsudek z roku 1978 ve věci 

MacLean, kdy občanu USA nebylo prodlouženo vízum, protože se zúčastnil protestu proti 
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intervenci USA ve Vietnamské válce. Nejvyšší soud rozhodl, že v daném případě převažuje 

veřejný zájem Japonska nad zájmy cizinců a posoudil účast na protestu jako snahu o zásah 

do japonské politiky, na který mají podle výkladu Nejvyššího soudu právo pouze japonští 

občané prostřednictvím voleb. 

Dalším případem zásahu do práv a svobod cizinců a jejich diskriminace je případ 

cizineckých otisků z roku 1995, kdy byla po cizincích požadována registrace, byly 

pořizovány jejich fotografie a snímány otisky prstů při první registraci i při každé její 

obnově, tato úprava se navíc vztahovala i na osoby s trvalým pobytem v Japonsku. 

Nejvyšší soud zde judikoval, že diskriminace cizinců a porušování článku 14 ústavy je v 

pořádku, pokud je to odůvodněno, což podle něj bylo. Nakonec bylo snímání otisku 

zrušeno v roce 1999, ale v roce 2006 v rámci opatření pro zvýšení národní bezpečnosti bylo 

opět zavedeno. 

Nejen cizinci, ale i japonští občané jsou nezřídka vystaveni diskriminaci a podobně, 

jako v případě cizineckých otisků, není neobvyklé, že Nejvyšší soud diskriminaci schválí a 

neshledá ji neústavní.13 Takovým případem je například ustanovení §733 japonského 

občanského zákoníku, které zakazuje ženám opětovně se vdát šest měsíců po rozvodu. 

Vrchní soud shledal tuto úpravu neústavní a odporující článku 14. ústavy, Nejvyšší soud 

však vyjádřil názor opačný, diskriminace je prý důvodná kvůli jednoduššímu řešení otázek 

otcovství. Podobně v případě §900 občanského zákoníku, kdy nemanželské děti mohou 

zdědit pouze polovinu toho, co by příslušelo dítěti manželskému, shledal Nejvyšší soud, že 

tato diskriminace není neústavní, neboť slouží k ochraně manželství. 

Při tvorbě ústavy byl vyvinut velký tlak USA na zavedení separace státu a 

náboženských společností, zejména šintoismu, který byl v Meidži ústavě a v době její 

účinnosti silně propojen s vedením státu a císařem. Americké síly byly toho názoru, že 

propojení státu a náboženství a propagování šintoismu státem přispělo k extrémnímu 

militarismu Japonska. Ústava zavádí kompletní odluku státu a náboženských společností v 

článku 22. ústavy, podobnou odluce v USA. Článek 22. je doplněn článkem 89. ústavy, 

podle kterého nesmějí být veřejné finance či veřejné zdroje použity k užití náboženskou 

společností nebo v její prospěch či k jejímu udržování. Není dovoleno ani poskytnout 

                                                 
13 ODA, Hiroshi. Japanese law. Oxford : Oxford University Press, 2009. s.101 
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veřejné zdroje k veřejně prospěšným účelům, pokud nejsou pod kontrolou veřejných 

činitelů.  

Oddělení státu od šintoismu však nebylo nijak lehké. Po skončení okupace Japonska 

japonské vedení státu povolilo účast státu na šintoismu a přirozeně následovaly žaloby 

domáhající se posouzení ústavnosti různých případů takové účasti a Nejvyšší soud musel 

mnohokrát posuzovat soulad s články 22 a 89 ústavy. V případě rozsudku ohledně 

ceremonie usmiřování země ve městě Cu z roku 1977 Nejvyšší soud neseznal objednání 

šintoistického rituálu neústavní, podle jeho výkladu nemělo za účel propagaci šintoismu, 

ale jednalo se o běžnou tradici. Tohoto výkladu se nadále držel v případech, kde mohlo být 

porušení separace státu a náboženské společnosti odůvodněno tradicí a zavedenými 

zvyklostmi. Naopak, v případě rozsudku Ehime Tamaguši shledal pravidelné nákupy 

tamaguši obětin v šintoistické svatyni guvernérem Ehime prefektury za neústavní, neboť 

nakupování tamaguši, na rozdíl od ceremonie usmiřování země, není běžně praktikováno 

většinou populace. 

Ústavně zaručeným právům a svobodám se dostává limitované ochrany v 

soukromoprávních vztazích. Nejvyšší soud má tendenci stavět smluvní svobodu nad 

ochranu ústavně zaručených práv. Ve svých rozhodnutích například schválil ukončení 

pracovního poměru ve zkušební době z důvodu politických názorů projevených 

zaměstnancem v době jeho vysokoškolského studia, stejně jako odmítnutí zaměstnat osobu 

z důvodu jejího náboženského vyznání. 

Zákonem o pracovních standardech je upraven zákaz diskriminace pracovníků jak 

co do pracovní doby, platu, pracovních podmínek i příležitostí z důvodu národnosti, 

pohlaví nebo náboženství, v souladu s článkem 14 ústavy zaručujícím rovnost před 

zákonem a zakazujícím diskriminaci z důvodů rasy, přesvědčení, pohlaví, společenského 

postavení či původu. Zákon o pracovních standardech a zejména v něm obsažené zákazy 

diskriminace nejsou striktně uplatňovány ani vynucovány, jak ukazují výše zmíněné 

pracovněprávní případy, ale i mnohost případů diskriminace žen. Je běžné, že ženy jsou 

limitované co do pozic a kariérního postupu, dokonce někteří zaměstnavatelé zaváděli 

povinnost žen dát výpověď, pokud se vdaly. Poslední jmenované však Nejvyšší soud 

shledal jako nedůvodnou diskriminaci odporující článku 14 ústavy a v roce 1966 tuto praxi 
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znemožnil dále používat. Podobně byla rozdílná výše věkové hranice pro odchod do 

důchodu u mužů a žen shledána jako neodůvodněná a neústavní.  

Ústavou zaručená práva a svobody jsou limitovány přímo v ústavě  v hlavě 3., a to 

veřejným blahem.  V nejširší rovině tak činí článek 13 v kombinaci s článkem 12 ústavy.  

Podle článku 12 ústavy „Práva a svobody, jež jsou lidem zaručeny touto ústavou, 

budou zajištěna trvalým snažením lidí, kteří se zdrží zneužívání těchto práv a svobod a 

budou vždy odpovědní za jejich využití pro veřejné blaho.“ 

Článek 13 praví, že „Všichni lidé mají být respektováni jako jednotlivci. Jejich 

právo na život, svobodu a usilování o štěstí, pokud nenarušuje veřejné blaho, bude 

nejvýznamnějším kritériem v zákonodárství a jiných záležitostech státu.“  

Tedy článek 12 podmiňuje udržování lidských práv a svobod soustavným snažením 

lidí a určuje veřejné blaho jako cíl jejich využití, článek 13 praví, že vyčtená práva mají být 

nejvýznamnějším kritériem zákonodárce, ale jen dokud nenarušují veřejné blaho. 

 Limitace veřejným blahem je i v článku 22 odst. 1 v případě svobody pobytu a 

volby povolání a článku 29 odst. 2 pokud jde o právo vlastnit.  

Nejvyšší soud ve svém výkladu vztáhl omezení lidských práv a svobod na veškerá 

práva a svobody chráněné ústavou, kromě osamělé výjimky článku 36 zakazujícího mučení 

a kruté tresty, a tím odůvodnil například i omezení svobody slova (rozsudek ve věci příkazu 

nouzových zásob potravin z roku 1949 14) či zákazu cenzury (případ trestního postihu osob 

za překlad a vydání knihy Lady Chatterley‘s Lover v roce 1957) a tohoto výkladu se drží 

Nejvyšší soud i nadále. 

Neurčitost pojmu veřejné blaho a extenzivní výklad možných případů omezení 

lidských práv a svobod z důvodu veřejného blaha se dočkalo i mezinárodní kritiky, 

například v roce 1998 od Komise Spojených národů pro lidská práva. 

 

 

2.2.5 Parlament 

 

Úprava japonského parlamentu byla zformovaná podle britského vzoru, tzv. 

westminsterského systému, s některými prvky přenesenými z Meidži ústavy. Parlament je 

                                                 
14 MATSUI, Shigenori.The Constitution of Japan: a contextual analysis. Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2011. s.165 
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nazývaný Kokkai, v překladu Národní shromáždění, a po naléhání japonských politiků 

zůstal zachován systém dvoukomorového parlamentu, nyní rozděleného na Sněmovnu 

radních (sangín) a dolní sněmovnu, jež si ponechala název Sněmovna reprezentantů 

(šúgín). 

Parlament je jediným zdrojem legislativy a tak to zakotvuje i článek 41 ústavy. 

Členové parlamentu jsou vybaveni hmotněprávní imunitou, které jim umožňují svobodně 

diskutovat a vyjadřovat své názory o čemkoliv bez obav z trestního či jiného postihu. 

Parlament má možnost upravit zákonem prakticky cokoliv, není v tomto ohledu nijak 

limitován (naproti tomu např. Ústava USA čl. 1. sekce 8.). Nemusí svou činnost limitovat 

pouze na abstraktní akty, vyskytují se i zákony řešící konkrétní situace či adresované 

individuálně určeným adresátům (např. zákon z roku 1994 o společnosti Japonský tabák, na 

jehož základě byla privatizována třetina společnosti a postupně další části; nebo zákon, jenž 

upravoval zacházení s oběťmi trestných činů Aum Shinrikijo). Další konkretizace těchto 

pravomocí vydávat akty, jako například dělení aktů parlamentu Spojeného království na 

Private bills, Public bills a Hybrid bills, neexistuje. 

Japonský parlament však nemůže přijmout zákon, jenž by ukládal trestní sankci 

konkrétním osobám 15. Existuje případ, kdy se parlament pokusil zasáhnout do moci 

soudní, jednalo se o vyšetřování trestného činu vraždy, tzv. případu Urawa Mitsuko z roku 

1948, Soudním výborem Sněmovny radních, který rozhodl, že soudem stanovený trest byl 

příliš mírný. Nejvyšší soud proti tomuto protestoval a označil to za pokus porušit rozdělení 

mocí. Japonský parlament, na rozdíl od případu Sněmovny lordů Spojeného království, 

která do roku 1948 vyšetřovala těžké zločiny a případy velezrady, neměl historickou oporu 

při takových zásazích. Soudní výbor však tvrdil, že jako nejvyšší orgán státu má parlament 

pravomoc prošetřovat záležitosti státu nejen v souvislosti s přípravou zákonů, ale i v 

ostatních záležitostech státu 16. Od tohoto názoru však následně Soudní výbor odstoupil. 

Podle článku 72 odst. 2 ústavy nemá mít soudní pravomoci žádný zvláštní tribunál, 

exekutiva ani jiný orgán vně soudní soustavy. Soudní výbor tedy skutečně neměl žádnou 

oporu pro svůj postup. 

                                                 
15 MATSUI, Shigenori.The Constitution of Japan: a contextual analysis. Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2011. s.71 
16 Kempo Chosakai. Japan's Commission on the Constitution, the Final Report. Seattle : University of Washington Press, 
1980. s.140 
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Jediný případ, kdy je parlament omezen v legislativních pravomocech, je upraven v 

článku 95. japonské ústavy.  Jde o případ místní samosprávy. Parlament nemůže přijmout 

zvláštní zákon vztahující se pouze na konkrétní veřejnoprávní korporaci bez souhlasu 

většiny voličů dané veřejnoprávní korporace. 

Legislativní iniciativu má skupina členů Sněmovny reprezentantů o čítající alespoň 

20 členů komory, 50 v případě rozpočtových záležitostí, členové Sněmovny radních v 

počtu alespoň 10, 20 u rozpočtových záležitostí, a ministerský kabinet. V praxi je naprostá 

většina návrhů zákonů kabinetního původu, formulovaná podle potřeb kabinetu. Kabinetní 

návrhy bývají často konzultovány s vládnoucí stranou pro zajištění hladšího průběhu jejich 

schvalování.  

 

Aby byl návrh zákona schválen, potřebuje získat prostou většinu v dolní komoře a 

poté rovněž v horní komoře. Komora je usnášeníschopná, když je přítomna alespoň třetina 

členů.  

V legislativním procesu bylo dáno silnější postavení dolní komoře. Neusnese-li se 

horní komora do šedesáti dnů, může to podle článku 59 odst. 4 dolní komora posoudit jako 

zamítnutí návrhu zákona. Pokud horní komora návrh zamítne, je možné složit komisi ze 

členů obou komor k dosažení dohody, podobně jak je tomu v německé úpravě, ale ústava 

článkem 59 odst. 2 umožňuje rovněž dolní komoře dvoutřetinovou většinou přítomných 

horní komoru přehlasovat. V případě návrhu rozpočtu je lhůta pro rozhodnutí horní komory 

zkrácena na třicet dní. Pokud horní komora návrh zamítne a jednání komise složené z členů 

obou komor nebude úspěšné, podle článku 60. ústavy je rozhodnutí Sněmovny 

reprezentantů považováno za rozhodnutí parlamentu jako celku. 

Po schválení návrhu zákona oběma komorami, případně po přehlasování horní 

komory, je návrh podepsán ministerským předsedou a postoupen císaři k promulgaci a 

publikován v Oficiálním věstníku ve jménu císaře. Císařovi bylo odebráno právo veta, 

které měl podle Meidži ústavy a nyní již toto právo nemá nikdo. Zákon by tedy nabyl 

platnosti i bez podpisu ministerského předsedy, nebo kdyby jej císař odmítl vyhlásit. 

Zasedání parlamentu je každoročně zahájeno v lednu. Svolává jej císař a poté je 

přečten úvodní proslov. Na rozdíl od Spojeného království nečte úvodní proslov monarcha, 

ale ministerský předseda a shrnuje v něm plány politiky na následující rok, tím je zahájeno 
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běžné zasedání. Zvláštností je tzv. speciální zasedání, které nastává po rozpuštění dolní 

komory, do třiceti dnů od nových voleb, a tzv. mimořádné zasedání, které svolává kabinet, 

pokud tak navrhne alespoň čtvrtina členů jedné z komor. 

Volby do parlamentu nechává ústava na zákonné úpravě, proto probíhají podle 

zákona o volbách do veřejných funkcí. Volby jsou veřejné a tajné a probíhají podle 

smíšeného volebního systému zavedeného reformou z roku 1994. Většinovým způsobem je 

voleno 300 členů dolní komory a 146 členů horní komory, poměrným způsobem je voleno 

dalších180 členů dolní komory a 96 členů horní komory. Zákon o volbách do veřejných 

funkcí zvýhodňuje politické strany a jejich členy, nestraničtí kandidáti jsou omezeni v 

možnosti kandidovat, neboť se nemohou, na rozdíl od stranických kandidátů, ucházet o 

mandát volený většinovým systémem a zároveň kandidovat i v poměrné části voleb. 

Nejvyšší soud tuto diskriminaci neshledal neústavní, podle něj tato úprava naplňuje účel 

volební reformy, jímž mělo být posílení role politických stran ve volbách. 

Dalším problémem aktuální úpravy voleb do parlamentu je volební reprezentace. 

Původně stanovené množství volených zástupců určené pro jednotlivé volební obvody 

mělo být v určitých periodách (nejdříve pět, později deset let) upraveno podle výsledků 

sčítání obyvatel. Výrazná změna obyvatelstva v důsledku rychlé urbanizace v šedesátých a 

sedmdesátých letech nebyla však do úpravy volebního systému zahrnuta a výsledkem bylo 

nedostatečné zastoupení městských oblastí a opačná situace v případě venkova. Tento 

nepoměr zůstal dlouho bez nápravy, neboť byl výhodný pro vládnoucí Liberální 

demokratickou stranu a i Nejvyšší soud se dlouho zdráhal zasáhnout. Až v roce 1976 

judikoval Nejvyšší soud, že drastický nepoměr volebního systému, kdy poměr váhy hlasu 

voličů mezi nejvíce a nejméně reprezentovanými regiony byl 1 : 4,99, byl neústavní a 

odporoval článkům 14, 15 a 44 ústavy17. Postupně ve svých rozhodnutích došel Nejvyšší 

soud k maximálnímu akceptovatelnému limitu nepoměru reprezentace a tím byl poměr 1 : 3 

u voleb do dolní komory, ale v případě voleb do horní komory seznal ústavními dokonce 

poměry 1 : 1,48 a 1 : 5,13 18. 

                                                 
17 MATSUI, Shigenori.The Constitution of Japan: a contextual analysis. Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2011. s.51 
18 ODA, Hiroshi. Japanese law. Oxford : Oxford University Press, 2009. s.103 
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Ústava zmiňuje v článku 15 odst. 1 právo volit si zástupce a odvolávat je. Zákon o 

volbě do veřejných funkcí však nedává voličům žádnou možnost iniciovat odvolání jimi 

zvoleného zástupce. 

Politické strany samotné nejsou nijak upraveny, existují jen na základě článku 21 

ústavy, který upravuje  svobodu sdružování. Specifikem volebních kandidátů a politických 

stran je, že málokdy prezentují volební program. Rozsah volební kampaně je velice 

omezený oproti evropským zemím či USA, ohledně časového rozsahu i způsobu vedení 

kampaně (např. distribuce dokumentů podporujících kandidáty) a v důsledku toho je 

omezená i možnost kandidátů prezentovat se voličům, což v praxi vyústilo v situaci blízkou 

dědičnosti politických funkcí. Nový kandidát, který je podpořený zavedeným politikem či 

takovému politikovi blízký má exponenciálně vyšší šanci na zvolení, neboť podpora 

známého politika mu rychle zajistí důvěru, kterou by jinak těžko získával během pěti až 

sedmnácti dnů, které jsou zákonem vymezeny na volební kampaň. Patrně i v důsledku toho 

se politické strany a kandidáti jen výjimečně prezentují volebními programy, většinou se 

odvolávají na úspěchy dosažené v minulosti. 

Japonský parlament dále vykonává kontrolu nad ministerským kabinetem, stará se o 

zahraniční politiku a uzavírá mezinárodní smlouvy podle článku 73, tedy vykonává 

pravomoci, které měl podle Meidži ústavy císař. 

 

 

2.2.6 Ministerský kabinet 

 

Úprava ministerského kabinetu je rovněž konstruovaná podle westminsterského 

modelu. Ministerský kabinet je kolektivní orgán a ústava v článku 68. udává podmínku, že 

nadpoloviční většinu kabinetu musí tvořit členové parlamentu, což je zjevná snaha zabránit 

situaci, která nastala za platnosti Meidži ústavy, kdy většina ministerských postů byla 

postupně obsazena důstojníky ozbrojených sil a došlo tím k ovládnutí ministerského 

kabinetu ozbrojenými silami. To bylo jednou z příčin agresivní politiky Japonska v první 

polovině dvacátého století a jeho role ve druhé světové válce. 

Kabinet sestavuje ministerský předseda, který je vybírán parlamentem. V případě, 

že se horní a dolní komora na osobě ministerského předsedy neshodne, platí výběr dolní 
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komory. Ministerský předseda je do funkce jmenován císařem. Ministerský předseda by 

měl vést vládu, ale v praxi se jeho vůdčí role příliš neuplatňuje, funguje spíše jako primus 

inter partes. 

Ministerský kabinet, jak je typické pro westminsterský model, odpovídá 

parlamentu. Pokud nezíská důvěru parlamentu, musí podle článku 69 ústavy rezignovat 

jako celek. Článek 69 však přidává zvláštní podmínku, že se tak stane, pokud není do deseti 

dnů rozpuštěna dolní komora, a dává vládě právo rozpustit v takovém případě dolní 

komoru parlamentu. V textu ústavy není určeno, zdali je vyslovení nedůvěry podmínkou 

rozpuštění dolní sněmovny, nebo je tato pravomoc neomezená. V praxi bylo rozpuštění 

dolní sněmovny podmíněno vyslovením nedůvěry pouze čtyřikrát v době platnosti aktuální 

ústavy19, zbylých sedmnáct případů bylo založeno pouze na úvaze ministerského předsedy 

s nepříliš přesvědčivou argumentací odvolávající se na článek 7 ústavy, který mezi 

pravomocemi císaře, vykonávanými na základě rady a se schválení kabinetu, vyjmenovává 

i pravomoc rozpustit dolní sněmovnu. Dalším, ještě slabším argumentem, jímž je 

podporována tato pravomoc ministerského předsedy, je odůvodnění této pravomoci jako 

snahy o větší rovnováhu mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. I po uznání argumentace 

podporující tuto pravomoc, odůvodnění faktu, že je prezentována jako pravomoc 

ministerského předsedy, záležící pouze na jeho uvážení, chybí. Z textu ústavy vyplývá, že 

by se mělo jednat o pravomoc celého ministerského kabinetu. Nejvyšší soud se tímto 

tématem odmítá zabývat, neboť se podle něj jedná o politickou otázku. Proto není možný 

přezkum ústavnosti rozpuštění dolní sněmovny, bez ohledu na možnou závažnost situace. 

Parlament oproti tomu může odvolat vládu, nebo jejího konkrétního člena.  Pokud 

je odvolán ministerský předseda nebo je uprázdněna jeho pozice, ministerský kabinet má na 

základě článku 70 ústavy rezignovat jako celek. Pokračuje ale v činnosti až dokud není 

jmenován nový ministerský předseda. 

Činnost a složení ministerstev jsou specifikovány kabinetním zákonem, jenž přijal 

parlament. Zákon například limituje počet ministrů a ministerstev. Kabinet rozhoduje 

jednohlasně a jednotliví ministři by měli prezentovat navenek názory kabinetu jako celku. 

Podobně jako politické strany, i ministerský kabinet jen výjimečně vytyčuje cíle pro své 

                                                 
19 MATSUI, Shigenori.The Constitution of Japan: a contextual analysis. Oxford ; Portland, Or. : Hart, 2011. s.101 
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funkční období či slibuje dosažení určitého výsledku. Pokud tak však učiní, nedosažení 

vytyčeného cíle je důvodem pro rezignaci kabinetu. 

Ministerský kabinet figuruje i v legislativním procesu, neboť od něj pochází většina 

návrhů zákonů, po přijetí zákona jej podepisuje ministerský předseda a ministr odpovědný 

za provedení tohoto zákona. 

 

 

2.2.7 Soudní moc 

 

S ústavou z roku 1946 přišlo i naprosté oddělení moci soudní a výkonné, výrazná 

změna oproti stavu za účinnosti Meidži ústavy. Japonské soudnictví prošlo transformací, 

která jej přiblížila soudnictví Spojených států. Přesto si soudnictví zachovalo dost prvků 

typických pro kontinentální právo, zejména rozdělení na civilní (z něhož je vyděleno 

rodinné), trestní a správní soudnictví. K obnovení činnosti Soudu pro správní spory, 

zrušeného 1947, nedošlo, nebyl zřízen ani jiný zvláštní správní soud, který by ho nahradil. 

Poslední instancí ve správním soudnictví se tak stal Nejvyšší soud.  

Ani Ústavní soudnictví nebylo svěřeno samostatnému soudu, ale stejně jako v USA 

jej v Japonsku vykonává Nejvyšší soud. 

Soudní soustava v Japonsku je čtyřstupňová, s Nejvyšším soudem, sídlícím v Tokiu, 

na vrcholu soustavy, dále vrchními soudy, okresními soudy a sumárními soudy. 

Zvláštním soudem je Vrchní soud pro ochranu duševního vlastnictví, jenž byl zřízen 

v dubnu 2005, v souladu s Programem pro podporu duševního vlastnictví, inspirovaný 

Odvolacím soudem USA pro federální obvod 20, ale ve výsledku se od původního záměru 

odchýlil. Vrchní soud pro ochranu duševního vlastnictví rozhoduje o opravných 

prostředcích Patentového úřadu a proti obvodním soudům v Ósace a Tokiu ve věcech 

patentů, užitných vzorů, integrovaných obvodů a autorských práv k počítačovým 

programům. 

 

Nejvyšší soud je vrcholem soudní soustavy, slouží jako poslední instance při 

rozhodování o opravných prostředcích, plní funkci ústavního soudu, sjednocuje 

                                                 
20 ODA, Hiroshi. Japanese law. Oxford : Oxford University Press, 2009. s.62 
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rozhodování soudů a má na starosti správu soudů. Rozhoduje v senátech po pěti soudcích 

nebo v plénu v němž zasedá všech patnáct soudců Nejvyššího soudu.  

Tito soudci nemusí mít právnické vzdělání, ale musí mít určitou úroveň právních 

znalostí a pochopení právní teorie. Soudce nejvyššího soudu musí být starší 40 let, v 70 

letech musí odejít do důchodu. V praxi se ustálila zvyklost jmenovat kandidáty starší 60 let, 

zejména soudce nižších soudů, kteří by měli odcházet v 65 letech do důchodu a funkce 

soudce Nejvyššího soudu se tak stává jejich závěrečnou a zároveň kariérním vrcholem. 

Článek 79 odst. 1. určuje, že soudci Nejvyššího soudu mají být jmenováni vládou na návrh 

Nejvyššího soudu. V praxi se navrhovatelem stal předseda Nejvyššího soudu a jmenování 

soudců vládou je doplněno oficiálním jmenováním soudců císařem. Složení soudců 

Nejvyššího soudu je ovlivněno jejich předchozím povoláním, obecně je dáno, že alespoň 

deset z nich musí mít určitý počet let praxe jako právníci, advokáti, státní zástupci či 

vyučující práva na vysoké škole. Ač to není nikde písemně určeno, zvyklostmi se ustálilo 

složení soudců Nejvyššího soudu podle předchozí profese na poměru šesti soudců nižších 

soudů, čtyř advokátů, dvou státních zástupců, dvou byrokratů či diplomatů a jednoho 

akademika. 

Nejvyšší soud může podle článku 81 ústavy posoudit ústavnost každého zákona, 

nařízení nebo oficiálního úkonu. Není daná žádná konkrétní ústavní žaloba, posouzení 

ústavnosti se lze domáhat pouze po podání žaloby u nižšího soudu. Zvláštností je případ, 

kdy se posouzení ústavnosti může domáhat konkrétní osoba, co porušila zákon či nařízení. 

V občanskoprávních sporech se nelze domáhat posouzení ústavnosti, výjimkou jsou 

případy domáhání se náhrady škody podle zákona o odpovědnosti státu, musí však při tom 

dokázat nezákonnost postupu a hrubou nedbalost správního orgánu. Nelze se domáhat 

ochrany proti nečinnosti správního orgánu, i kdyby zasáhla do ústavou zaručených práv 

a svobod. 

Žaloba ve veřejném zájmu je možná, a to podle zákona o samosprávě v případě, kdy 

samospráva špatně hospodaří s veřejnými prostředky. 

V posuzování ústavnosti je Nejvyšší soud velmi konzervativní a zdráhá se 

vyslovovat neústavnost, což je patrně způsobeno i pokročilým věkem soudců při 

jmenování. Ten rovněž způsobuje, že soudci nesetrvávají ve funkci dlouho a Nejvyšší soud 

má problém ustálit své názory a judikaturu. Výjimkou je ustálený názor, který spíše škodí 
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situaci – takzvaná doktrína politické otázky, kterou používá jako ospravedlnění, aby se 

mohl vyhnout rozhodování o vysoce kontroverzních otázkách souladu s ústavou.  

Doktrína politické otázky byla zavedena roku 1959 Nejvyšším soudem při 

rozhodování takzvané kauzy Sunakawa21. Žaloba se domáhala posouzení, zda jsou Obranné 

síly neústavní a zda ozbrojené síly USA, jež byly podle smlouvy mezi Japonskem a USA 

umístěny na území Japonska, neporušují článek 9 ústavy. Ústavní soud rozhodl, že 

posuzování ústavnosti soudní mocí není v těchto případech vhodné, neboť je to podle něj 

politická otázka, jejíž posouzení je pouze na bedrech zákonodárce a politiků. Doktrína byla 

po zavedení nejednou využita jak Nejvyšším soudem, tak i nižšími soudy a je tomu tak 

dodnes. 

Vrchní soudy fungují jako prvoinstanční soudy u taxativně určených záležitostí 

(např. volby, pojištění), soudy druhé instance a rozhodují i v případě kvazi-soudních 

záležitostí, zejména námořních nehod. Existuje osm vrchních soudů, šest poboček vrchních 

soudů a zvláštní vrchní soud pro rozhodování o případech týkajících se práv z duševního 

vlastnictví. 

Okresních soudů je 50 a mají 203 poboček, z nich vydělené rodinné soudy existují 

při okresních soudech, a proto je jejich množství totožné. Okresní soudy slouží většinou 

jako soudy prvního stupně, ale rovněž i jako odvolací soudy proti rozhodnutím sumárních 

soudů. Rodinné soudy, zavedené v roce 1947 na radu amerických poradců22 rozhodují o 

proviněních mladistvých, rozvodech a různé druhy rodinných sporů, které mohou být 

postoupeny okresnímu soudu, pokud nelze dosáhnout dohody. 

Sumární soudy rozhodují o méně závažných trestných činech a občanskoprávních 

sporech do hodnoty předmětu sporu 1,4 miliónů jenů. Mají limitované možnosti 

rozhodování a zejména ukládání trestních sankcí, například trest odnětí svobody je možné 

uložit jen ve výjimečných případech. Pokud situace vyžaduje uložení vyššího trestu, je 

případ postoupen k okresnímu soudu. O opravných prostředcích s devolutivním účinkem, 

jež jsou podány proti rozhodnutím sumárních soudů, rozhoduje v případě 

občanskoprávních sporů okresní soud, v případě trestního řízení krajský soud. 

 

                                                 
21 rozsudek Nejvyššího soudu Japonska  ze dne 16. 12. 1959. spis. zn. 1959(A) No.710, dostupný na www.courts.go.jp 
22 ODA, Hiroshi. Japanese law. Oxford : Oxford University Press, 2009. s.62 
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Soudci sumárních soudů mohou být buď osoby s právnickým vzděláním a alespoň 

tříletou praxí, nebo osoby, jejichž akademické znalosti či zkušenosti se soudnictvím 

a soudním procesem (například jako nižší soudní úředník) je činí dostatečně způsobilými 

k funkci sumárního soudce. 

Soudci všech soudů jsou v rozhodování vázáni podle čl. 76 odst. 3. pouze ústavou a 

zákony. Ústava se snaží zabezpečit nezávislost soudců stabilním finančním ohodnocením, 

které nemůže být v průběhu funkčního období daného soudce sníženo (čl. 79 odst. 6., čl. 80 

odst. 2.), nemožností odvolat soudce jiným způsobem nežli podle čl. 78 ústavy, formou 

impeachmentu. Výjimkou jsou případy, kdy soudce z fyzických nebo psychických důvodu 

není schopen vykonávat svou funkci. Podrobnosti a kritéria upravuje soudní disciplinární 

řád, jenž upravuje i kárnou odpovědnost soudců. 

Správní dozor a organizace soudů je svěřena Nejvyššímu soudu, který vydává 

vnitřní pokyny pro soudnictví, advokacii i státní zastupitelství, určuje rotace soudců 

a státních zástupců (obvykle 3 roky) a snaží se udržet soudní moc politicky neutrální. 

Zákon o soudcích v §52 odst. 1. zakazuje soudcům aktivní účast na politice, ale Nejvyšší 

soud jde v tomto případě ještě dále a i pouhé spojení s politickou stranou může mít 

negativní dopad na kariéru soudce. Nechvalně známá doktrína politické otázky je 

příkladem snahy o politickou neutrálnost dovedenou do extrému. 

 

 

2.2.8 Finance 

 

Stejně jako v Meidži ústavě, i v ústavě 1946 je jedna z hlav věnována financím. 

Prostřednictvím článků 83 a 85 ústavy přisuzuje aktuální ústava veškerou kontrolu nad 

státními financemi parlamentu. Parlament schvaluje rozpočet, určuje, kdo platí daň, jakým 

způsobem a v jaké výši. Stát nesmí poskytnout finanční prostředky ani se zadlužit bez 

souhlasu parlamentu. Při ukládání daní a poplatků platí podle článku 83 ústavy výhrada 

zákona, tedy daně a poplatky mohou být uloženy pouze zákonem. 

Podobně, jako Meidži ústava umožnila zřízení rezervního fondu, podle článku 87 

Ústavy 1946 byl zřízen rezervní fond k financování nečekaných výdajů a deficitů v 

rozpočtu. Za hospodaření a výdaje rezervního fondu odpovídá kabinet, ale svolení k 
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výdajům musí být dáno parlamentem. Japonsko s rezervním fondem dokázalo hospodařit 

takovým způsobem, že podle údajů Mezinárodního měnového fondu mělo ke květnu 2013 

k dispozici přes 1,2 triliónů USD ve svých finančních rezervách a finanční rezervy 

Japonska byly druhé největší na světě, jedině Čína si dokázala vytvořit větší. 

Ústava 1946, stejně jako Meidži ústava, svěřuje závěrečnou kontrolu rozpočtu 

Revizní komisi, jež má každoročně provést kontrolu výdajů a příjmů za předcházející 

rozpočtový rok. Oproti úpravě za Meidži ústavy, nyní je rozsah přezkoumávané oblasti 

větší - přezkoumáváno je i hospodaření se státními majetky, pohledávkami a dluhy. Revizní 

komise získala nezávislost jak na kabinetu, tak i na parlamentu, aby byla zajištěna její 

nezávislost a nestrannost. 

Zprávu Revizní komise poté kabinet předkládá ke schválení parlamentu, čímž je 

naplněna povinnost kabinetu informovat parlament i veřejnost o stavu státních financí, 

uložená článkem 91 ústavy. 

 

 

2.2.9 Samospráva 

 

Samospráva je novinkou zavedenou Ústavou 1946 a detailněji upravenou zákonem 

o místní autonomii ze stejného roku. Meidži ústava neobsahovala úpravu samosprávy a 

kontrola nad místními záležitostmi byla centralizovaná a v rukou vedení státu. Podnět k 

zahrnutí samosprávy do ústavní úpravy daly okupující americké síly zahrnutím samosprávy 

do osnovy ústavy vytvořené Vrchním velitelstvím. V předcházejících japonských návrzích 

na novelu ústavy se téma samosprávy neobjevovalo. I proto je aktuální úprava japonské 

samosprávy ovlivněna zejména modelem USA.  Při tvorbě návrhu ústavy podle osnovy 

Vrchního velitelství a později během příjímání návrhu ústavy v parlamentu v roce 1946 

však byly učiněny určité změny. Byl zaveden termín „místní veřejnoprávní subjekt“ jako 

souhrnné označení samosprávných celků. V návrhu Vrchního velitelství podobný termín 

chyběl a vyjmenovávání konkrétních samosprávných celků bylo považováno japonskými 

ústavodárci za neadekvátní. Rovněž uznali za vhodné doplnit hlavu 8. ústavy o článek 92, 

obecné ustanovení, které praví, že „Úprava organizace a chodu místních veřejnoprávních 

subjektů je stanovena zákonem v souladu s principem samosprávy.“ „Princip 
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samosprávy“ jako neurčitý pojem se stal předmětem mnoha diskuzí, zejména kvůli otázce 

poměru účasti státu na činnosti samosprávy a samosprávy na fungování státu. 

Ústava přiznává samosprávným celkům právo v rámci zákona vydávat své vlastní 

předpisy, právo na vlastní řízení, právo spravovat svůj majetek a své záležitosti (článek 94). 

V ústavě je načrtnuta i základní konstrukce samosprávných celků, se shromážděním 

volených zástupců jako rozhodovacím orgánem, volenými řediteli jako výkonným orgánem 

a zmiňuje i možnost voleb dalších funkcionářů. Na závěr hlavy 8. v článku 95 poskytuje 

ústava ochranu před zásahy státu do záležitostí jednotlivých samosprávných celků bez 

souhlasu voličů daného samosprávného celku. 

 

 

2.2.10 Novelizace 

 

Do hlavy 9. byl zařazen jediný článek, a to článek 96, jenž specifikuje podmínky 

pro přijetí novely ústavy. Jak již bylo zmíněno, Ústava 1946 je velice rigidní. K přijetí 

novely ústavy je nutný souhlas obou komor parlamentu a v každé komoře 2/3 většiny hlasů 

všech členů. Poté má být návrh novely dán k posouzení občanům ve zvláštním referendu, 

případně v jiném hlasování specifikovaném parlamentem. Občané musí schválit návrh 

nadpoloviční většinou odevzdaných hlasů. Teprve poté je návrh přijat a novela vyhlášena 

císařem. 

Tyto náročné podmínky, spojené i s tím, že vždy o trochu více než třetina zástupců 

zvolených do parlamentu byla spokojená s ústavou nebo se obávala změn, měly za 

následek fakt, že Ústava 1946 nebyla dosud novelizována. Navíc nebyla parlamentem do 

nynějška přijata žádná úprava referenda či jiného hlasování umožňujícího občanům schválit 

případnou novelu ústavy. 

 

 

2.3 Vliv Ústavy 1946 na ostatní právo 

 

Výrazné změny v japonské ústavní úpravě po druhé světové válce, konkrétně 

demokratizace a vliv USA, se přirozeně musely odrazit i ve zbytku právní úpravy. Největší 
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změny vyžadovalo uvedení právní úpravy do souladu s novým katalogem ústavně 

zaručených práv a svobod. To se projevilo zejména na úpravě občanského práva, kdy 

musely být zejména část čtvrtá a pátá, tedy části upravující rodinné a dědické právo, ve 

velkém rozsahu novelizovány. Bylo hlavně nutné upravit občanské právo tak, aby 

odpovídalo ústavou vyžadované rovnosti pohlaví. Ženy získaly stejná práva jako muži, 

volební právo, plnou způsobilost k právům a povinnostem i právním úkonům, způsobilost 

vlastnit majetek a způsobilost dědit. Právo svobodné volby partnera a právo žádat o rozvod 

bylo zaručeno všem bez rozdílu pohlaví. V občanském právu se velké změny se týkaly i 

osob duševně a tělesně postižených. Celý systém nezpůsobilosti  postižených k právním 

úkonům byl postupně změněn na systém omezené způsobilosti, doplněn o právo na 

zástupce či opatrovníka a od roku 1979 přestali být slepí, hluší a slabomyslní považováni 

právní úpravou za právně nezpůsobilé. 

Civilní proces prošel rovněž významnými změnami. V roce 1950 byl přijat nový 

občanský soudní řád, formulovaný tak, aby odpovídal novým ústavou daným pravomocem 

Nejvyššího soudu a nižších soudů. Došlo k absorpci mnoha prvků amerického civilního 

procesu a občanskoprávní řízení se v Japonsku stalo jakýmsi hybridem kontinentálního a 

anglo-amerického modelu. Došlo k posunu blíže k řízení podle zásady projednací, s 

důrazem na aktivitu účastníků soudního sporu a na předsoudní stádium řízení. 

Na změny v obchodním právu a obchodním zákoníku po druhé světové válce měly 

větší vliv přímo okupující síly USA, než samotná novelizovaná ústava. Nejvýznamnějším 

krokem bylo rozpuštění zaibetsu a rozprodávání jimi vlastněných akcií veřejnosti. V 

Japonsku byl pod tlakem USA přijat zákon proti excesivní koncentraci ekonomické moci, 

běžně zvaný antimonopolní zákon, který měl být jednou z pojistek proti návratu k 

předchozímu stavu a opětovnému vzniku super-monopolů. Jeho uplatnění nebylo lehké a 

okamžitě po skončení americké okupace byly podmínky v zákoně zákonodárci zmírněny a 

ani tak jejich plnění nebylo přibližně do sedmdesátých příliš striktně vynucováno. Došlo i k 

reformě obchodní společností obecně, byl přejat anglo-americký model organizační 

struktury obchodních společností s radou ředitelů (board of directors) jako řídícím 

orgánem. Okupující síly USA se snažily prosadit i posílení postavení akcionářů, ale to se 

setkalo se silným odporem. 
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V roce 1948 byl kvůli demokratizaci procesu a uvedení trestního řízení do souladu s 

ústavou přijat nový trestní řád. Stejně jako ostatní kodexy byl i trestní řád z roku 1948 

ovlivněn americkým právem. Došlo k zavedení řízení před soudem podle zásady projednací 

a k posílení zásady obžalovací. Větší význam získaly listinné důkazy, naopak byly 

zavedeny restrikce pro použití svědeckých výpovědí jako důkazů. Státní zástupce získal 

široké diskreční pravomoci v případě rozhodování, zdali podat obžalobu a posouzení, jestli 

má k dispozici dostatek důkazů pro její podání. Jako vyvažující prvek těchto diskrečních 

pravomocí byla zavedena Přezkumná komise pro posouzení postupu státního zástupce, 

pokud se rozhodne nestíhat. 

V roce 1948 byl přijat rovněž zákon o Habeas Corpus, přejímající anglo-americký 

koncept habeas corpus, umožňující osobám nespravedlivě zadrženým nebo vzatým do 

vazby domáhat se ochrany a propuštění před soudním tribunálem. 

Trestní zákoník z roku 1907 byl po druhé světové válce rovněž novelizován, ačkoliv 

ne v takovém rozsahu, jako trestní řád. Oslabená pozice císaře se odrazila v odstranění 

trestných činů proti císařské rodině, ústavně zaručená rovnost pohlaví ve zrušení trestního 

postihu nevěry žen a trestné činy válečně byly vyňaty jako přirozený důsledek 

pacifistického článku 9 Ústavy 1946. Byl učiněn i pokus o přijetí nového trestního 

zákoníku, návrh ale sklidil příliš kritiky a setkal se s odporem kvůli přílišnému důrazu na 

veřejnou bezpečnost na úkor individuálních práv. 

 

 

2.4 Aktuální situace 

 

2.4.1 Otázka novelizace ústavy 

 

Vzápětí po znovunabytí samostatnosti v roce 1952 začaly diskuze o novelizaci 

Ústavy 1946. Rigidní podmínky přijetí ústavní novely se však ukázaly jako obtížně 

překonatelná překážka, zejména v kombinaci se spory nad kontroverzním článkem 9 a 

obavami ze zhoršení mezinárodních vztahů a zaměření státu a velké části jeho investic na 

militarizaci, ač ve skutečnosti už nyní plynou značné částky do udržování Obranných sil. V 

průběhu dekád po druhé světové válce bylo zřízeno několik komisí i neoficiálních sdružení 
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k přezkumu Ústavy 1946, jedna z nejznámějších publikovala i rozsáhlou zprávu na téma 

ústavy, k novele však nedošlo. 

Nyní jsou obě komory japonského parlamentu rozpolcené odlišným postoji 

k tématu novelizace Ústavy 1946. 

Na jedné straně stojí Japonská komunistická strana (JCP) a Sociálně demokratická 

strana (SDP), které jsou důrazně proti novelizaci ústavy. JCP brání ústavu jako progresivní 

dílo, vyzdvihuje hodnotu v ní obsažených pacifistických principů a lidských práv. Z jejího 

pohledu není novelizace ústavy potřebná, naopak, japonský stát a společnost by se měli 

snažit o změnu, aby faktická situace v Japonsku odpovídala požadavkům ústavy. 

Postoj SDP je téměř totožný s postojem JCP, SDP navíc ostře kritizuje všechny 

zastánce novelizace. Z jejího pohledu je cílem zastánců novely pouze odstranění 

pacifistického článku 9 ústavy a umožnění toho, aby se Obranné síly mohly účastnit 

agresivních vojenských akcí v zahraničí. 

Z větších politických stran jsou zastánci novely Demokratická strana Japonska 

(DPJ), Komei strana a vládnoucí Liberální demokratická strana (LDP). Přestože tyto tři 

strany podporují ideu novelizace ústavy, jejich představy o podobě takové novely se liší a 

v důsledku toho nejsou schopny dát dohromady většinu potřebnou pro schválení novely.  

Představy DPJ zahrnují zejména oslabení centralizace ve prospěch územně 

samosprávných celků, posílení principu vlády lidu a jasný taxativní výčet pravomocí 

ministerského předsedy. DPJ se rovněž staví za přidání dalších základních práv do výčtu 

v ústavě, zejména právo na soukromí, na informace a na životní prostředí a vytvoření 

funkce ombudsmana, jenž by pomáhal ústavou zaručená práva chránit. Postoj DPJ 

ke změně článku 9 ústavy je zdrženlivý, podporuje upřesnění článku, aby vyjadřoval právo 

Japonska na sebeobranu – ale pouze sebeobranu – a možnou zahraniční účast Obranných sil 

na mírových misích v zahraničí. 

Komei strana je pro doplňování ústavy spíše než její přepracovávání. Do článku 9 

ústavy by dodala další odstavec, jenž by ujasnil právo Japonska na sebeobranu, nikoliv 

však na válku či účast na ozbrojených zásazích v zahraničí. Stejně jako DPJ by doplnila 

výčet ústavou zaručených práva o práva na soukromí a životní prostředí, to označuje za 

ideální první krok v postupném procesu novelizace ústavy, neboť má nejméně odpůrců 

v parlamentu. 
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Plány LDP se v mnohém liší od ostatních. LDP je konzervativní japonská politická 

strana, která byla, kromě dvou období v letech 1993-4 a 2009-2012, vládnoucí stranou 

v Japonsku již od roku 1955. LDP je toho názoru, že často používané kreativní a extenzivní 

interpretace ústavy, mají své meze a je čas přetvořit ústavu, aby vyhovovala aktuálním 

podmínkám. LDP zejména chce v ústavě ustanovení o právu Japonska udržovat si 

ozbrojené síly, právu na sebeobranu a umožnění účasti na zahraničních misích za účelem 

udržování mezinárodního míru. Jako konzervativní strana se snaží LDP i o změny, díky 

kterým by ústava odrážela japonské tradice, kulturu a historii. 

 

 

2.4.2 Vládní plány 
 

V prosinci 2012, kdy přebíral ministerské křeslo, vyhlásil japonský ministerský 

předseda a vůdce LDP (Liberální demokratické strany) Šinzó Abe záměr prosadit během 

svého působení ve funkci novelizaci Ústavy 1946.  

LDP zveřejnila návrh novely ústavy o 110 článcích již v dubnu 201223. Jedním z 

primárních cílů návrhu je zmírnění přísných kriterií přijetí ústavní novely a rigidity 

japonské ústavy. Návrh počítá i se změnou preambule, kde by měla být zmíněna dlouhá 

japonská historie, kultura, hrdost a ráz japonského lidu, zaměření lidí na ochranu své země, 

tedy přesun od pasivního pacifismu a spoléhání na „mírumilovné národy světa“ k aktivní 

obraně státu. 

Kromě přesného určení národní hymny a vzhledu vlajky zamýšlí návrh LDP i 

změnu postavení císaře z pouhého symbolu státu na hlavu státu a sjednocující prvek pro lid, 

což mnozí vidí jako krok zpět a maření účelu aktuální úpravy. 

Návrh přidává další povinnosti lidem, povinnost respektovat národní vlajku a 

hymnu, povinnost rodinných příslušníků „navzájem si pomáhat“ a poté přidává článek 

nazvaný „Povinnosti lidí“, kde určuje, že „lidé si mají být vědomi povinností a závazků, 

jenž patří k právům a svobodám a nemají nikdy jednat proti veřejnému dobru a pořádku“. 

Tyto části vyvolaly značnou kritiku. Odpůrci podotýkají, že účel ústavy je limitace moci 

státu a ochrana základních práv, nikoliv limitace základních práv.  

                                                 
23 Tento návrh je dostupný v japonském a anglickém jazyce na oficiálních stránkách LDP: www.jimin.jp 



51 
 

V návrhu je vložena nová hlava IX. mezi hlavy upravující samosprávu a novelizaci, 

a zde zachází návrh při limitaci lidských práv a svobod ještě dále. Hlava IX. podle návrhu 

LDP je nazvána „Stav nouze“, upravuje vyhlášení stavu nouze, jeho podmínky a průběh. 

Návrh klade stát a veřejný pořádek před lidská práva a omezuje svobodu slova a 

vyjadřování v době stavu nouze a ukládá povinnost podvolit se příkazům státních orgánů. 

 

Z politického hlediska je nejvýznamnější navrhovaná změna kontroverzní hlavy II. 

a problematického článku 9. Ústavy 1946. Podle návrhu LDP by měl být změněn název 

hlavy II. na „Bezpečnost“ namísto „Zřeknutí se války“. Ústavou by mělo být uznáno právo 

Japonska na obranu a umožněna existence Obranných sil jako „národního obranného 

vojska“. 

Zajímavým detailem je, že plán LDP na vytvoření ústavního soudu, jenž zmiňoval 

člen LDP a bývalý ministr spravedlnosti Jasuoka Okiharu ve svém příspěvku v antologii 

„Nihon no Kenpou: Kokumin Šuken no Ronten“24 (v anglickém překladu „Rethinking the 

Constitution: An Anthology of Japanese Opinion“), se v návrhu neprojevil. 

Z důvodu zhoršující se ekonomické situace Japonska a vnitřních problémů, zejména 

v odvětví sociálního zabezpečení a trhu práce, byl Šinzó Abe nucen zaměřit svou politiku 

na řešení těchto problémů a téma ústavní novely bylo posunuto do pozadí. Japonský 

ministerský předseda proto pozměnil taktiku. Nejprve se snaží získat podporu pro změnu 

podmínek nutných pro přijetí novely ústavy, které pokládá za první krok vedoucím k jeho 

dlouhodobému cíli novelizace ústavy. Svých plánů na uskutečnění rozsáhlé novelizace 

platné ústavy podle plánů LDP a jejího prosazení během svého působení ve funkci 

ministerského předsedy se však nevzdává a opakovaně je potvrzuje při svých veřejných 

projevech. 

 

                                                 
24 THE CONSTITUTION OF JAPAN PROJECT 2004. Rethinking the Constitution: An Anthology of Japanese Opinion. 
Překlad Fred ULEMAN. Kawasaki, Japan: Japan Research Inc., 2008. s. 176 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo poskytnout základní informace o vlivu, který mělo 

evropské právo a právo USA na japonský ústavní systém a tvorbu japonských ústav. Cílem 

bylo i ukázat, jak se tyto vlivy promítly do ústav Japonska a nakolik se původní ideje lišily 

od skutečné praxe. 

Důvodem recepce západního práva do japonského ústavního systému byly vždy 

historické okolnosti. V případě Meidži ústavy se jednalo o snahu vyrovnat se USA a 

evropským státům, posílit Japonsko a nastolit v něm nový řád, odlišný od doby šogunátu. 

Meidži ústava byla výsledkem důkladného plánování politiků podporujících císaře Meidži, 

kteří po pečlivém posouzení zvolili právo německých zemí, zejména Pruského království, 

jako inspiraci pro Meidži ústavu a právní úpravu v období Meidži. Pruská ústavní úprava 

nejvíce vyhovovala cílům vedoucích japonských politiků, které spočívaly ve vytvoření 

monarchie v čele se silným císařem, jenž by byl zdrojem suverenity státu a nejdůležitější 

figurou ve státě. Aby však daných cílu bylo dosaženo, při recepci západního práva do 

Meidži ústavy došlo k mnoha změnám. Tyto změny byly důsledkem přizpůsobení západní 

právní úpravy tak, aby odpovídala sociální a politické situaci v Japonsku v období Meidži. 

Úprava funkcí a pozice Japonského císaře v hlavě I. Meidži ústavy byla velmi odlišná od 

ústavních úprav v USA a Evropě v dané době. Výčet práv a povinnosti státních příslušníků 

byl chudší, než v západních ústavách, navíc byly posíleny povinnosti na úkor práv a 

všechna práva byla výrazně omezena, ať již zákonem či pravomocemi císaře. Císařský 

sněm byl v mnohém podobný západním parlamentům, účastnil se na zákonodárném 

procesu, císař však měl mít nejen poslední slovo, ale nezvykle i jako jediný zákonodárnou 

iniciativu. Ministerstva byly konstruované orgány odpovědné císaři, které měly za úkol 

vykonávat státní správu z pověření císaře, Tajná rada byla Velkou Británií inspirovaný 

poradní orgán císaře, jehož funkci později de facto vykonávali genró, významní státníci, 

které využíval císař jako poradce. Soudní moc byla součástí moci výkonné a v praxi pod 

vlivem exekutivy. Díky západní inspiraci však byla v Japonsku zavedena Meidži ústavou 

novinka: správní soudnictví. 

Některé instituty z německého a pruského ústavního práva převzala Meidži ústava 

beze změn, ve většině případů však změny učiněny byly - některé drobné, některé změnily 

převzaté právní instituty k nepoznání. Přestože došlo k tak výraznému přizpůsobení 
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západního práva Japonsku, praxe často neodpovídala právní úpravě, nejvýraznějším 

příkladem byla skupina genró, která navzdory svému významu neměla ústavní zakotvení. 

Meidži ústava samotná určovala směr, kterým se ubíralo japonské právo až do 

druhé světové války a ústavní právo se stalo jedním z mnoha právních odvětví kde 

Japonsko recipovalo a podle svých potřeb transformovalo pruské a německé právo. 

Recepce práva USA a práva Velké Británie po roce 1946 nebyla, na rozdíl od 

recepce pruského a německého práva v době Meidži reforem, dobrovolná. Osnova Ústavy 

1946 byla vytvořena Američany pod vedením generála MacArthura a vnucena japonské 

vládě, aby podle ní vytvořila návrh novely. Odpovídala proto představám MacArthura o 

změnách, které se měly odehrát v poválečném Japonsku. Císař se díky ní stal pouze 

symbolickou figurou bez skutečných pravomocí, ztratil i právo veta a za jeho úkony měla 

odpovídat vláda. Ústavou 1946 se Japonsko zřeklo práva na válku a na udržování vojska. 

Ústava přinesla i nový rozšířený katalog lidských práv a svobod, ponechala 

bikameralistický parlament a posunula jej blíže britskému parlamentu, učinila ministerstva 

odpovědná parlamentu a nikoliv císaři. Soudní moc získala samostatnost, vznikly nové 

soudy a správní soudy byly zrušeny. Císařský majetek se stal majetkem státu a dolní 

komora parlamentu získala hlavní slovo při schvalování rozpočtu. Novinkou se stalo i 

zakotvení do jisté míry samostatné samosprávy. 

Ve skutečnosti však je mezi Ústavou 1946 a praxí mnoho rozdílů. Často bývá 

využívána velmi extenzivní interpretace, aby byly obhájeny problematické skutečnosti, 

zejména existence Obranných sil, ozbrojených sil Japonska, Japonsko-Americké smlouvy o 

spolupráci. Nejvyšší soud Japonska, jenž má pravomoc posuzovat ústavnost, si vytvořil tzv. 

„doktrínu politické otázky“, kterou využívá, aby nemusel posuzovat soulad s ústavou 

v případech, kdy jde o kontroverzní témata. Problémy jsou i s lidskými právy, zejména 

diskriminací, kdy Nejvyšší soud postavil smluvní svobodu v soukromém právu nad ústavně 

zaručená práva. 

Kvůli rozkolu ústavního textu a praxe je novelizace ústavy velice diskutované téma. 

Překážkou v přijetí novely jsou však přísné podmínky schválení ústavní novely a neshody 

mezi politickými stranami. Aktuální japonský ministerský předseda se tento rozkol snaží 

překonat a prosadit alespoň změnu podmínek přijetí novely ústavy. 



54 
 

Podle mého názoru je novela Ústavy 1946 potřebná. Je neakceptovatelná situace, 

kdy faktický stav odporuje ústavnímu textu a je obhajovaný příliš extenzivní interpretací 

nebo nečinností soudního orgánu, jenž by měl dohlížet na ústavnost. Při pohledu na dějiny 

Japonska je dobře viditelné, že podobná situace nastala i s Meidži ústavou, která se 

postupem let stala pouze formalitou. Přestože je Ústava 1946 progresivním dokumentem a 

v ní obsažené pacifistické principy jsou hodny respektu, dnešní Japonsko není ochotné se 

jich držet. Navíc se jedná o stát, který má velké problémy s diskriminací a právě prochází 

krizí sociální politiky. Proto by bylo vhodné, aby nejprve zaměřilo Japonsko své snahy na 

zlepšení ochrany lidských práv a zkvalitnění života svých občanů a až poté se snažilo 

dosáhnout pacifistický ideál vytyčený Ústavou 1946. To je možné i bez ústavní novely, kdy 

by aktuální znění bylo pojímáno jako ideál, jehož má být dosaženo v budoucnosti. 

Domnívám se však, že ústava, která je v takovém rozporu se skutečností jako Ústava 1946, 

nemůže správně plnit svou funkci. 
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Reception of Western law into the Japanese constitutional 
system 

 

The purpose of this thesis is to show the influences of the European and Anglo-

American law, also called "western law", on the Japanese constitutional system. Even 

though the theme is rich and interesting, there is a lack of written works in Czech language 

on this topic, so I decided to produce a work that could offer an overview and serve as a 

guide to this subject. The thesis combines topics of constitutional law and legal history, 

while taking note of current circumstances as well. 

The thesis is divided into two chapters. First chapter examines The Constitution of 

the Empire of Japan, also known as Meiji constitution, the second chapter explores The 

Constitution of Japan, the postwar constitution from 1946. 

These chapters are further divided into smaller parts. 

First parts of both chapters deal with historical circumstances in Japan that resulted 

in the adoption of the constitutions, and the dramatic changes in political situation that 

called for new constitutional documents - be it the fall of the shogunate and unequal treaties 

in the case of Meiji constitution or Japan losing in the Second World War in the case of the 

postwar constitution from 1946. 

Second parts analyze the content of the constitutions and point out sections with 

western inspiration, or incongruities between the inspirations, written law and the actual 

application. They are divided according to the chapters of the constitutions, but they don't 

deal with their respective topics just within the extent of the constitutional texts. There is 

noted actual application and its inconsistencies with the written content of the constitutions. 

Third parts summarize the influence the constitutions had on the Japanese legal 

system as a whole, especially on civil, commercial and criminal law. 

Chapter two has a fourth part that reviews the current political situation in Japan. It 

explains the differing opinions of the biggest political parties in Japan on the topic of 

amending the current constitution and the resulting stalemate. It also overviews the stance 

of the current leading party in Japan and summarizes the most important points in their 

constitutional draft. 
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