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Úvod
Na konci 50. let 19. století se Japonsko po zhruba 250 letech trvání politiky tzv. sakoku,
země, otevřelo

neboli izolace

okolnímu

světu. Předcházející uzavřenost

znamenala pro

Japonsko úpadek do myšlenkové a technologické zaostalosti v porovnání se Západem,
který mu hned v
nejdříve

počátcích

o míru a

novodobých

přátelství, později
hovoří

ohledech nevýhodné, a

zákoníků,

přehodnocení

jejichž

změn

beze

některé

obecně. Přesto
složitějším

nutné

společnost

důvodem

zřejmě

mnozí zainteresovaní

vypořádat

japonského myšlení

sestává z

jedinců

několik.

Jednalo se

ovlivněného především

provázaných vzájemnými a

přirozené

uvažované právní kategorie a

na

straně

návrhů zákonů

druhé.

ukázal

Palčivým

rovněž

řádu obecně,

případně

k otázce západních

kompilátoři

problémem se

o principiální

konfucianismem, ve
většinou

vertikálními

předpokladem

nově zaváděné
odborníků

japonských

dobových osobností japonské politiky proti

právního

japonští

vyřešit nepřítomnost

např.

prvopočátku

západního

právo. Dále bylo nutné

doposud neexistující japonskou právní terminologii pro

zákonů

zákoníků,

původně představovali.

se s problémy, které kompilaci od jejího

práva je naopak individualismus a Japonsku cizí

některých

možnost

avšak to se ukázalo být

vztahy na základech loajálnosti a synovské oddanosti, zatímco

a odpor

podmii1ovaly

k sestavování moderních

zavádění přistoupila,

potíží je možné vyjmenovat

tradičního

nesoulad
kterém

řadě

Těchto

provázely.

mocnosti

kompilaci moderních

Existovaly i názory, které moderní právní normy odmítaly

nakonec vláda k jejich

úkolem, než si

Bylo v prvé

spěšné

ke

skupiny v Japonsku jejich tvorbu vedenou touhou po revizi smluv

vysloveně negativně.

vnímaly

impulzů

císařské

smluv. Jak bude však uvedeno v následujících

kapitolách, problém smluv nebyl jediným
a naopak

vnucením smluv,

i do dalšího období po restauraci

existencí západní

původních

a revize

nadřazenost zdůraznil

se tak v jejich souvislosti o tzv. nerovnoprávných

moci, období Meidži, se staly jedním z
japonských

svoji

obchodních, které však pro Japonsko byly v mnoha

přešly

smlouvách. Tyto smlouvy, jež

styků

zvláště při

vytvořit

nebo pouze

na jedné

účasti cizinců

na

straně
tvorbě

schvalování jednotlivých

nejednotný postoj vládní skupiny k otázce modernizace

k otázce

pořadí,

vzorů,

které

ve kterém se mají
při

používat, a další.
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příslušné

zákony

přijímat,

formulaci vlastních právních norem

měli

K získání

vědomostí

o západním

světě obecně přispěly značnou měrou zahraniční

cesty

organizované vládou, a to již od dob "konce šógunátu" (tzv. bakumacu 1 ). Z hlediska
přijímání

právních

vzorů

je však možné

říci,

studijní cesty, respektive osobnosti, které se

že

těchto

nechal

při příležitosti Světové

přesvědčit

francouzského

účastnily

Cudy

Paříži

výstavy v

specializovanější

vliv vykazovaly

cest

případě

západního práva, jako tomu bylo v r. 1862 v
nebo v r. 1867

větší

a nadchly se pro pojetí

Mamičiho

a Niši Amaneho

u Sanoa Cunetamiho, který se

japonským ambasádorem ve Francii, Kurimotem Džóunem k

občanského

překladu

zákoníku.

Jelikož studium bylo zdlouhavým procesem, který by faktickou aplikaci moderních
znalostí

neakceptovatelně

oddaloval,

začala

počet, tvořený především

zahraničních poradců

lektory

nejrůznějších

se odhaduje na více než 3000 za období do roku 1899, kdy byl systém

zaměstnávání

(tzv. ojatoi gaikokudžin), jejichž celkový
oborů,

japonská vláda využívat

zahraničních specialistů oficiálně ukončen • V právní vědě hráli největší roli pro Japonsko
2

Němec

Francouz Gustave Emile Boissonade a
měrou

podílel na

tvorbě občanského

zákoníku a japonské ústavy.
a hlasy oponující využití

zákoníku. První pokusy o jeho
pádem šógunátu a

zatížení státního

rozpočtu

zahraničních poradců zvláště při tvorbě

skutečnosti

pokračovalo

tvorbě

a trestního zákoníku a druhý na

Finanční

silné argumenty ke snaze o omezení
Všechny popsané

Hermann Roesler, z nichž první se

či

zastavení jejich

hrály

převod

svůj

part i

tímto najímáním

Občanský

zákoník byl

spatřovali

možnou moderní náhradu

původně

při

uskutečnily

občanského

zdokonalení

občanského

kompilaci japonského
již

několik

dospěly

let

k dovršení

neboť

tradičního společenského

silnými mezilidskými vazbami, avšak další vývoj prokázal, že

zavedení

jejich

částečnou

občanského

zákoníku do japonského právního

převedení

občanský

jeho ustanovení pro Japonsko

řádu. Zmíněnou

původně

kruhů

uvědomovali.

Napětí

Elektronická encyklopedie: en.wikipedia.org; heslo: "oyatoi gaikokujin"
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souvislostí s revi-

zákoník naopak podporu

I~*
2

něm

degradaci. Z tohoto pohledu se také formuje první opozice proti

zemi nerovnoprávných smluv však získal
důležitost

v

systému se

nepsaných norem do právnického jazyka by podle tehdejších tradicionalistických
způsobilo

před

zákoníku v platnost roku 1898.

pro japonské studenty práva atraktivní,
či

cizinců

legislativy byly pro vládu

se v nich i po začátku období Meidži, až

kompilace v roce 1896 a vstoupení

obchodního

činnosti.

do japonštiny se

několikáté

značnou

mezi

těch, kteří

těmito

si

dvěma

skupinami, společně s ostatními potížemi při kompilaci návrhů, vyústilo ve skutečnost, že
práce na

tvorbě

modernizačních

občanského

třicet

zákoníku nakonec trvaly více než

snah japonské vládní skupiny, které se

postupně zaměřily

let. V rámci
na vybudování

"bohaté země se silnou armádou" (jukoku kjóhei3 ), nebyla kompilace občanského zákoníku
bezpodmínečně

nutná Uako

např.

budování

zvýšení prestiže Japonska na mezinárodní
Dosavadní studium

věnující

průmyslu

scéně.
přijímání občanského

se problematice

většině případů

Meidži je velmi rozsáhlé, avšak v naprosté
dílčímu

aspektu tohoto tématu. V zorném poli

některá

z tehdejších osobností

občanského

zákoníku,

Nemnohým

textům,

apod.), ale spíše taktická ve smyslu

ovlivňující

těchto

se

věnuje

určitému

pouze

prací se proto obvykle nachází
zákonů

tvobu moderních

případně určité časové

zákoníku v období

údobí, ale širší souvislosti

či

konkrétně

většinou

které se snaží o více makroskopický pohled na situaci, scházejí naopak
návrhů

i mnohé podstatné podrobnosti týkající se vzniku jednotlivých

občanského
nicméně

zákoníku a dobových souvislostí. Kladnou stránkou dostupné literatury je
zahrnutí velkého množství citací z primárních
k dispozici ve velmi omezené

míře.

zdrojů,

autorů

se spolehnout na informace v
zkoumání primárních
Tato práce by
zákoníku

před

jednotlivých

zdrojů

kompilace

literatuře,

avšak s

bude

měla přinést

a

během

směřovat

mé

této práce
v

vyjadřovaly

politické perspektivy.

Předmětem

občanského

tvořené

polovině

názory

Pro

účely

této práce bylo nutné

vědomím,

že

právě

do oblasti detailního

případné

budoucí studium této tematiky.
průběhu

základě

kompilace

občanského

studia postupu

vytváření

se dále pokusí o hodnotící pohled na tuto

modernizace Japonska ve druhé

podobě,

návrhů.

období Meidži, ale na

v širokém smyslu slova, a to

škodě

návrhů zákonů

v tisku, které

nejen podrobný popis celého

částečných návrhů

zákoníku

články

ohledně

na aktuální situaci

které jsou jinak i ke

To se vztahuje nejen na znění

ve které v daném období vznikaly, ale také na
jejich

chybí.

devatenáctého století ze širší

součást

společensko

první kapitoly je nejprve nastínit pozadí kompilace

stavem japonské
včetně

Druhá kapitola se zabývá volbou z

společnosti

prvních novodobých
případných

studijních poselstev do západních zemí a úlohou

a jejího pojímání práva

styků

se západním právem.

západních právních

cizinců, kteří

vzorů,

významem

se na modernizaci japonské

legislativy podíleli. Těžiště práce leží ve třetí a čtvrté kapitole, které poskytují podrobný
popis konkrétního průběhu jednotlivých pokusů o vytvoření občanského zákoníku a

7

osvětlení skutečnosti,

že vzniklé návrhy nebyly schváleny nebo nevstoupily v platnost,

respektive zpracování a zhodnocení průběhu a okolností tzv. Sporu o zákoníky, který
proběhl

mezi roky 1889 a 1892 a který v konečném efektu oddálil přijetí občanského

zákoníku o několik let. Na závěr bude průběh kompilace OZ uveden do souvislosti
s dobovou společenskou situací a zhodnotí se vliv OZ na japonskou společnost v minulosti
i současnosti.
V textu práce se používá

české

transkripce japonštiny (s výjimkou

cizojazyčných

citací,

kde se užívá transkripce anglické). Japonská vlastní jména jsou uváděna v pořadí příjmení,
křestní

jméno, které odpovídá japonskému tvaru, nejaponská vlastní jména jsou psána

v opačném pořadí (křestní jméno, příjmení). U osob, které jsou známé pod více jménl, je
uvedeno zpravidla to, které je užíváno obvykle. V následujících kapitolách je používána
zkratka "OZ" ve významu

4

"občanský

zákoník".

V období Tokugawa a v počátcích období Meidži byl stále užíván zvyk měnit v prLiběhu života jméno.
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Právní povědomí v Japonsku v polovině 19. století

1

Polovina 19. století je bezesporu obdobím přinášejícím Japonsku převratné změny do
snad všech aspektl'l života jeho obyvatel. Po zhruba 250 letech
okolního
době

světa

se tato

země postupně

otevírá zahraničním vlivl'lm.
relativně

pozorovat rozpad do té doby

téměř

úplné izolace od

Současně

lze však v téže

stabilního centralizovaného feudálního

systému a postupný nástup prl'lmyslové revoluce. Hroutí se šógunátní vláda v čele s rodem
Tokugawů,

do

čela

který zemi spravoval od roku 1600, a dochází k restauraci císařské moci, která

státu staví v r. 1868 v té

době čtrnáctiletého císaře

známého pod posmrtným jménem Meidži.

Zavádějí

zastupitelské orgány. Ruší se formální struktura

Mucuhita (1852-1912),

se nové instituce,

úřady,

společnosti rozdělené

samuraj ll, rolníkl'l, řemeslníkl'l a obchodníkl'l (šinókóšó

5

).

ministerstva a
do

čtyř tříd,

Je zřejmé, že této situaci se

muselo přizpl'lsobit nejen myšlení všech sociálních vrstev, ale i zákonný řád tak, aby
odrážel vzniklý stav.
uspořádání

Zároveň

je nutné podotknout, že

hodnoty a

společenské

Japonska do značné míry bránily snadné implementaci zákonů a legislativních

principl'l podle západních vzorl'l,
které se

tradiční

negativně

neboť

se mnohdy jednalo o zcela protikladné elementy,

dotýkaly samotné podstaty dosavadního fungování japonské

společnosti

založené na vertikálních vztazích od nejnižších až po nejvyšší vrstvy.

1.1

Pojetí práva jako odkaz historie Japonska
Podobně

část

jako v jiných oblastech japonské kultury, i fenomén práva vděčí za značnou

své alespoň historické podoby čínskému vlivu. Bez ohledu na pozdější odklon od

svého původního vzoru v podobě především Kodexu Tchangl'l (Tchang lii) přetrvaly
některé

jeho prvky v Japonském pojetí práva patrné až do zmiňované poloviny 19. století.

Tchangský právní systém byl v Číně sestavován v době mezi Jety 624 a 653 a sloužil
Japonsku jako velmi silná inspirace pro tvorbu vlastních kodexl'l především po roce 645,
jenž byl prvním rokem reformy Taika (tzv. "velké změny"). Klasické čínské právo, které
6

se stalo základem právních systéml'l Dálného východu, vzniklo však již ve 3. století n. I.
v období dynastie Chan. Jeho význam pro okolní regiony se srovnává s významem

římského práva pro vývoj právních systéml'l na evropském kontinentě.

7

s±~I/Yi

7

Tomášek, M.: Právní systémy Dálného východu. Nový Orient, 1999, č. 7, s. 245-246
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Aniž by bylo

třeba

čínského

charakteristiku

zbytečných

zabíhat do

podrobností, je možné uvést ve zkratce

klasického práva a stanovit v ní ty aspekty, které se obtiskly do

podoby práva japonského,

případně

do

způsobu

vnímání práva v rámci myšlenkové a státní

struktury. Čínské právo, stejně jako japonské, mělo povahu tzv. smíšeného práva, neboť se
opíralo o psané právo, obyčeje i soudní precedenty. V Číně byl značně preferován první
prvek, který byl

silně

podtržen absolutní nedotknutelností starých právních norem,

nejslabší místo pak patřilo obyčejovému právu. Rigidita právních norem jim v Číně
zajistila kontinuitu až do 20. století, což je jev, který v
zákonů.

i u japonských

čínského právně-společenského

Významnou složkou

systém morálních pravidel, jež je nutné dodržovat v zájmu
rozpracoval Konfucius (551-497

př.

předtím téměř

zkoušek jako

prostředek

k

lze najít

myšlení je

přirozeného pořádku věcí,

který

čínského

státu.

n. 1.) a který se stal oficiální ideologií

Právo v období Tchangské dynastie bylo obohaceno
buddhismu o

některých případech

především

díky vlivu islámu a

neexistující oblast soukromého práva a dále o systém státních
výběru adeptů

státní správy. V této

podobě

dochází k jeho

importu do Japonska. 8
Z převzatých myšlenek je podstatný zejména systém trestů (ricu -

ff) a

příkazů

(rjó - -%) a již zmíněný systém státních zkoušek. Právo realizované v intencích ricu-rjó
však v Japonsku na dlouhou dobu nezakotvilo a byrokratická hierarchie byla již kolem
dědičných

10. století nahrazena systémem
Současně

přidělených

dochází k posílení vojenské moci, až ve vojenské

princip podoby

uplatnění

morálního

cenu vlastního života. V takových
zásady

titulů

přejaté

z

čínského

přikázání

jednotlivým

komunitě

rodům.

nabírá nejvyšší

bezvýhradné odhodlanosti splnit rozkaz i za

společenských

podmínkách je však složité udržet právní

práva, a japonský právní systém se tak svému vzoru

začíná

dále

vzdalovat. Určitým znamením osamostatnění japonského práva je vydání Regulí Džóei
9

(Džóei šikimoku- ~ lk~ §) (případně Regule pro řízení rozsudků - Goseibai šikimoku-

iíFP fJX: ~ ~ § ) v roce 1232, které nebyly ani systematickým právem, jen souborem
obecných právních a administrativních prinicpů, majících sloužit referenčním účelům
Hilská uvádí, že to byla jakási etická

8

ibid., s. 246-248

9

ibid., s. 249

10

příručka

pro vojáka, kterou se

Reischauer, E. 0.-Craig, A. M.: Dějiny Japonska, NLN, 2000, s. 48

10

10

.

začali postupně řídit

všichni vazalové, ačkoli byla původně určená pouze pro vazaly kamakurské vlády 11 , ale
podstatnější

vojenskému rozhodování

12

které šógunát

řešil

správní a soudní praxe

Na rozdíl od strnulých zákoníků podle systému ricu-rjó bylo

•

vojenské právo pragmatické.
případy,

podřízenosti

charakteristikou je, že byly shrnutím

Konkrétně

šlo o 51

článků

popisujících

nejdůležitější

soudní

v uplynulých letech, a regule se staly symbolem spravedlivého

práva i do následujících staletí. S

různými doplňky

a úpravami

zůstaly

v platnosti až

do Restaurace Meidži (Meidži išin - ~Jll€3*l3fJf) (1868), kdy došlo k formálnímu zrušení
samurajského statutu. 13
Společenský

(1®:J ll

vývoj v období, které Restauraci Meidži

předcházelo,

tj. období Tokugawa

- 1600-1867), přináší další stmelení dosavadních vztahů oddanosti a poslušnosti

tuhým státním dozorem. Z

původního čínského

smíšeného práva z psaných norem,
upřednostňování

nového

pozitivního práva v

společenského

nadřízenosti

a

společenského

obyčejů

uspořádání

podřízenosti

právního

a soudních

řádu

byla zachována povaha

precedentů,

podobě nařízení

systém krutých

a vojenských

rozkazů.

trestů

a

V rámci

se využilo i starodávné konfuciánské hierarchie

v lidských vztazích a z ní vycházející definice principu

závazku. Kodifikace se tato definice

dočkala

v Zákoníku vojenské šlechty

(Buke šohatto- ftt*~~i:trJř), Zákoníku císařského dvora a dvorské šlechty (Kinčú narabi
ni kuge šohatto - ~ 9 :ill?: 0~~iY:trJř) a ve Výnosu Keian (Keian no ofuregaki- fM.'-fiJJ)

1U'n ~~

tn (přísně určující postavení nevolníků).

14

V oblasti občanského práva zaujímají

důležité postavení Regule veřejných sporů (Kudžikata osadamegaki - -i~* jJ 1U'n íE li)

stanovující pravidla
soudce, kterým

měla

řešení občansko-právních sporů

příručku

pro

usnadilovat konzistentní rozhodování v rámci celého státu).

Občanskoprávní

1.2

Uednalo se o jakousi

praxe a pojetí práva v

době

Tokugawa

Základní rozdíly oproti Západu jsou k nalezení už v samotném pojetí práva
v konfuciánské tradici definující jeho vnímání Japonci v daném
19. století v porovnání s jeho vnímáním v

Evropě.

dějinném

období poloviny

Tento nesoulad existuje v

rovinách: zatímco evropské právo vnímá za základního

účastníka

právních

11

Hilská, V.: Dějiny a kultura japonského lidu. Praha, Nakladatelství ČSA V, 1953, s. 92

12

Tomášek, M. ( 1999), op. cit., s. 249

13

Boháčková, L.-WinkelhOferová, V.: Vějíř a meč. Panorama, 1987, s. 70

14

Tomášek, M.: Právní systémy Dálného východu (II). Nový Orient, 1999, č. 8, s. 292

ll

několika

vztahů

jednotlivce, konfuciánská tradice na shodnou pozici staví jeho společenský statut; podle
japonské představy není žádoucí spoléhání se na zákony, jelikož jemu je nadřazena
základě

osvícená vláda na

schopností; na právo se narozdíl od preferované morálky a

osvícenosti pohlíželo pouze jako na vedlejší kategorii etiky 15 •
Velice

důležitý

a zásadní rozpor mezi západním a japonským pojetím

v otázce akceptování

přirozeného

principů

práva je

práva, které je neodmyslitelnou kategorií v západní

právní kultuře. Vývoj právního systému v Číně, který měl později prvořadý vliv na
formování

předmoderního

základech, které

právního systému i v Japonsku, byl založen na konfuciánských

přirozenému

právu odporují. Ve své extrapolaci Needhama a jeho úvahy

přírodním (přirozeným) řádem

nad vztahem mezi

údajně

a jeho

nedokonalým

začleněním

do pojetí přírodních věd v Číně dochází profesor historie Massachusettské university,
Richard Minear, k

závěru,

že ani v morálním/právním smyslu neexistuje v konfuciánském
16

myšlení koncept práva coby odvozeného systému od práva přirozeného/božského • Tato
absence zahrnutí

přirozeného

jaký je

vidět

během

přijímání některých

občanského

jeden ze
v

případě

práva do právního konceptu založeného na konfucianismu,

moderních

zákoníku) sestavených

Francie, která se

zákonů

pověřenými

samozřejmých předpokladů

občanského

později

v Japonsku v období Tokugawa, se

podle západních

cizinci,

vzorů

kteří přirozené

Zvlášť

kompilace.

paradoxně

stala problematickým prvkem
(např.

právě

právo pojímali za

patrný byl uvedený nesoulad

pro Japonsko stala hlavním vzorem v oblasti

práva a jejíž tradice nezadatelných

přirozených

práv jednotlivce je velmi

výrazná.
Jak je uvedeno

dříve,

jedinec coby jednotka

občanského

Japonsku téměř neznámým pojmem. Lafcadio Hearn
situaci následujícím

17

práva byl ve feudálním

(1850-1904) popisuje dobovou

způsobem:

" ... jednotlivec byl obětován
k jeho pánovi,

přes

rodině jakožto

všechny

stupně

náboženskému orgánu. Od sluhy

rodinné hierarchie, bylo pravidlo

povinnosti shodné: absolutní poslušnost ze zvyku a tradice. Kult

předků

nedovoloval žádnou osobní svobodu: nikdo nemohl žít tak, jak se mu zalíbilo,

15

Minear, R. H.: Nishi A mane and the Reception of Western Law in Japan. Monument a Nipponica, 1973,

28:2, s. 151
16

ibid, s. 153-154

17

Patrick Lafcadio Hearn, po získání japonského občanství známý i jako Koizumi Jakumo (!Hf.l:.J\.~)
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každý musel žít v souladu s příkazy. Jednotlivec dokonce

neměl

ani svou právní

existenci- rodina byla společenskou jednotkou. Dokonce i hlava rodiny právně
existovala jen jako její zástupce, který byl

odpovědný

veřejná odpovědnost

pouze

však nebyla

určena

zemřelé.

za živé i

občanským

Její

právem. Byla

určená jiným náboženským svazkem- svazkem kultu předků rodu ... " 18

Je

přirozené,

právní

řád

společnost

že aplikovat na

založený na individuální

pospolitosti je ke všemu nutné

zvyklou žít podle popsaných pravidel moderní

svobodě

připočítat

i

značně

muselo být

skutečnost,

složité. K rodové

že v období Tokugawa není

v právním smyslu za samostatnou jednotku považována ani rodina.
V rámci vesnic coby správních jednotek státu byly ustaveny další nižší správní celky,
směrem vzhůru

jež sice vlastnily jistou správní i právní autonomii, avšak
principem kolektivní

odpovědnosti. Nejznámější

zřejmě

z nich jsou

byly zatíženy

tzv. skupiny

pěti

(goningumi- 3iA*Jl.), což bylo určité dané společenství obvykle (ne však vždy) pěti rodin,
které se
problém

měly

navzájem hlídat a v rámci možností

vyřešit uvnitř

skupiny

jednalo o

některý přečin,

žhářství),

postupoval se

případě

stihl trest

minimálně

jemu

přidruženou

dalšímu spojování s ní,

čímž

forma trestu pro

bylo vyhnání viníka,

nějaké skupině

někdy

nejkrutějších,

prvků

Důsledkem

-

např.

v takovém

takové možnosti

viníka, která v

někdy

pouze

některých

pouze zamezila jeho

domnělého. Skutečnost,

vypovídá i o

a identifikace s ní pro život v tokugawské

Za jeden z charakteristických

přičemž

výše,

skutečného

skupinu od trestu ochránila,

řešit nesměl

skupin

stupeň

obvykle celou skupinu.

tento trest byl považován za jeden z
k

těchto

o jeden správní

nějakým způsobem
častá

interní spory. Nebylo-li však možné

již to bylo proto, že zahrnoval i skupinu jinou nebo se

který se naopak v rámci

kolektivního postihu byla
případech

(ať

řešit

důležitosti

že

náležení

společnosti.

právního systému tokugawského období se

považuje nedokonalé oddělení občanského a trestního práva. Herman Ooms 19 popisuje
několik případů,

kdy došlo k

udělení přísných trestů oběma účastníkům občanskoprávního

sporu soudním tribunálem za to, že nebyli schopni se
společnosti vzájemně

přes

veškerou snahu soudce i okolní

dohodnout na smíru. Svoji roli zde hrál další významný element

týkající se právního stavu dané doby, kterým byl významnou

měrou

využívaný institut

18

Hearn, L.: Japan: An Attempt at Interpretation, 1904. Project Gutenberg (http:\\gutenberg.org), 2004

19

Ooms, H.: Tokugawa Yillage Practice, Class, Status, Power, Law. Berkeley: University of California

Press, 1996
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smírčího řízení (naisai-

doby

měnila, obecně

(nařízení,

morálních

r*l iif). Ačkoli se

je možné

předpisů)

říci,

nařízení, která se k němu vztahovala, v průběhu
případě některých

že v

bylo dokonce

nařízeno,

že se

stanovených porušení
účastníci

zákonů

sporu museli pokusit

smíru dosáhnout (např. peněžní spory, tzv. kanekudži- 1ir:~~1J). Na druhé straně nebyly
úplnou výjimkou

případy,

které bylo nutné

řešit

kdy byl smírem

i případ zabití, který

patřil

mezi takové,

oficiální soudní cestou. Pro soudní systém v období Tokugawa to

znamenalo dvojí positivum "soudů"

ukončen

nezatěžování úředníků případy,

nižších instancí nedostaly

(ač

část

po

přes

které se k nim

alespoň

období existovala povinnost

síto

o sporu

se smírným výsledkem informovat), a možnost apelace na morální základ mezilidských
vztahů,

v jehož hranicích se

měly řešit

zároveň

zamezoval realizaci dalšího z

i

případně

vzniklé spory. Smírný výsledek navíc

častých důsledků sporů

v tomto

dějinném

období,

kterým byla pomsta.
způsobem

Ve smyslu této práce je zajímavé, jakým
povědomí Japonců, kteří

vnímali právo realizované tak, jak je popsáno. Jsou v

možné dva protikladné výklady. Jedním z nich je ten, že
právo v západním smyslu tohoto slova, jelikož
svými

nařízeními

ohledu na

zmíněný

nezajišťoval

měřítek

zůstává,

rozšíření

a zda by nebylo

nadřazuje

že pojetí japonského práva

a západního pohledu na právní principy, je

nutně

zřejmě

zataženy i další osoby z dané

městech,

zda je

vhodnější

oprávněné

vyvodit z této

dochází ke konfrontaci

i takové zhodnocení

takto nastavený systém vyžadoval širokou

probíhajících v jeho rámci v tom smyslu, že do

Ve

anuloval

moralitu nad pozitivní právo (bez

pohledem oproti anulaci práva je naopak zvýšení všeobecného

účastníků

vlastně

pozitivního, tj. psaného, práva v porovnání s jinými zdroji práva).

Jelikož však v následujícím období Meidži

neboť

systém

podstatě

vymahatelnost práv, která

a výnosy sám specifikoval. Otázkou však

hodnotit daný systém pomocí západních
skutečnosti závěr,

mohl tento stav ovlivnit právní

účast

důležité.

uvědomění

Druhým

si právní sféry,

na rozhodovacích procesech

řešení sporů

společenské

tradičního

byli

kromě

jejich

přímých

skupiny.

ve kterých se soudní jednání odehrávala, se dokonce objevují první

náznaky vzniku advokacie v

původně

ubytovacích, posléze i konzultačních

zařízeních

(kudžijado - ~~1Jffi) pro účastníky sporů, kteří se vzhledem k době trvání většiny řízení
museli v

těchto městech

dokládá i

časem

konkurovaly a

zdržovat

vzniklá organizace

přetahovaly

poměrně

dlouhou dobu.

těchto zařízení

si své klienty.

14

Rozšíření

do skupin a

cechů,

tohoto fenoménu

které si mezi sebou

zmíněná

Již

převaha)

kvantitativní
chovat se

preference
je

zřetelná

morálně, čímž

přikázání, stejně

morálky

se

pozitivním

právem

faktů. Znění zákonů

(kvalitativní,

nikoli

byla

neveřejná (stačilo

rozumělo právně), nařízení měla často

formu morálních

i z jiných

různé

tak jako

nad

případně několikeré

rodové zákoníky,

samurajstva u

obchodníků

(práce s

nerovnoprávné

postavení

samurajů

penězi

před

je nemorální,
zákonem).

nehledě

na

dluhů

vymazání

jasně nadřazené

Všeobecný náhled na právo

v japonském středověku naznačuje následující citace z Nodova Úvodu do japonského práva:

" .. .Japonci obvykle uvažují o právu jako o omezujícím nástroji používaném
státem, pokud chce tento prosadit svou

vťtli...

Pro

něčím

něčím,

od

nežádoucím,

přímo

nechutným,

nejdále. Nemuset nikdy práva využít,
je

normálně

to, v co

čestní

případně

čestného
čeho

je

Japonce je právo
třeba

se držet co

nebýt s právem nikdy spojován

lidé doufají. Pohnat

někoho

k soudu, aby

člověk

zajistil ochranu svých vlastních zájmz'l, nebo být v rámci soudního jednání
zmíněn,

a to i v případě

občanskoprávního

sporu, je

něco,

za co je

stydět, a myšlenka studu ... je klíčem k systému japonské civilizace. "

třeba

se

20

Pokud se uvedené charakteristiky shrnou do jakési definice, je možné napsat, že pojetí
japonského práva v

době před

restaurací Meidži

či přesněji před

koncem období Tokugawa

(bakumacu- ;Ji;;K), tj. před jeho střetem s právem západním, bylo ve zkratce následující:
neuznání

přirozeného

pro zhodnocení na
celkové

předpisy

určené

harmonie; práva jsou

práv-nároků;

místa, postavení osob a dalších okolností

vyšším principem (ri) za

určována

otevření země

nastolení

vůči

ostatním,

ve smyslu povinností

určité společenské

skupiny. Z

těchto principů

zároveň

v té

vyjednavači

i první

rozhovorech o prvních smlouvách s mocnostmi

vycházeli

němuž

stycích s právním pojetím Západu, k

neexistoval ani japonský terminologický aparát, a
při

účelem

právo není platné pro všechny, respektive jednotlivé právní

učenci při počátečních

tokugawského šógunátu

1.3

zahledění času,

morálky

se vztahují pouze na

i první japonští
době

základě

společenské

nikoli ve smyslu

práva, tím

při

nuceném

po roce 1853.

Konfrontace s právem Západu
Roku 1639 byl

Portugalcům

zakázán vstup do Japonska a od té doby,

kromě

omezeného

obchodu s Čínou, mohli zahraniční obchodní činnost provozovat pouze Holanďané, kteří
směli přijímat

20

jedinou

loď ročně.

Od roku 1641 byli tito navíc nuceni

přestěhovat

Noda, J.: Introduction to Japanese Law. University ofTokyo Press, Tokio, 1976, s. 159-60

15

se bez

výjimky do Nagasaki, konkrétně na umělý ostrůvek Dedžima ( tfj !NJ ), kde jim bylo
stanoveno sídlo jejich faktorie. Ostatní cizinci nejenže
ale do

země nesměli

uzavření země

ani za žádných okolností pod

přísnými

s Japonskem obchodova,

tresty vstupovat. Tato politika

(sako ku - ~~ 00 ), kterou se šógunát pokoušel vynucovat po skoro celé
téměř

období Tokugawa, znamenala

dokonalé zakonzervování Japonska
rozšiřováním

vlivy. V souvislosti se zvýšenými aktivitami a
oblasti ze strany Spojených
udržení izolace stávalo
Prvními, kdo
Zřejmě

nesměli

čím

styků,

hůře

lodní dopravy v jihoasijské

realizovatelné.

alespoň částečné

na

okolními

Ruska a ostatních zemí od konce 18. století se však

dále tím

začal tlačit

pod vlivem

států,

před

zrušení japonské izolace byli Rusové.

průběhu

které mezi sebou v

a ruští objevitelé a obchodníci na Kurilských ostrovech,

18. století
přijel

počínali

mít japonští

roku 1792 do Japonska, do

přístavu Nemuro 21 na ostrově Hokkaidó, s oficiálním pověřením plukovník Adam Laksman,
aby zde požádal o navázání obchodních

vztahů

mezi

oběma zeměmi.

informace o tom, že požadavky tohoto charakteru je nutné
veň

povolení ke vjezdu jedné lodi do tamního

přístavu.

Dostalo se mu pouze

předkládat

v Nagasaki, a záro-

Vybaven tímto povolením

do Nagasaki až roku 1804 ruský emisar Nikolaj Rezanov, ale ani on s požadavky
a výsledkem tak byly

vlastně

jen ozbrojené

Hokkaida trvající několik následujících let.
Do podobné doby se datují
jejíž

lodě

se v

různě

rovněž

střety

připlul

neuspěl,

mezi Rusy a Japonci na sever od

22

první novodobé kontakty mezi Japonskem a Anglií,

dlouhých intervalech objevují na

různých

místech japonského

souostroví. Byly to však až Spojené státy, jejichž nátlaková diplomacie donutila Japonsko
k

přerušení

izolace a

otevření

1846 (komodor Biddle v Edu
nedopadly podle

představ

svých
23

)

přístavů

pro cizí plavidla. Její první pokusy z roku

a z roku 1849 (komodor Glynn v Nagasaki) sice také

americké vlády, ale pomohlo to posunout

pokusit se o otevření Japonska i za cenu hrozby použití síly.

vpřed

její rozhodnutí

24

Úkolem byl pověřen komodor Matthew C. Perry, který připlul r. 1853 do místa Uraga
poblíž Edského zálivu, kde se mu

podařilo předat

oficiální dopis od prezidenta Spojených

22

Reischauer, E. 0.-Craig, A. M.: Dějiny Japonska, NLN, 2000, s. 119

23

iiF' -v roce 1868 přejmenováno na dnešní název Tokio

24

ibid, s. 120
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25

států

šógunovi (americká strana se tehdy domnívala, že žádají o jednání s císařem) s tím,

že se

příští

tří

rok vrátí pro

odpověď.

aktivitě

fregat) donutila šógunát k nebývalé

všechna knížata a

část

bezprecedentní krok.
požadavků, přijala

vysokého

Ačkoli většina

úřednictva,

na

celkem osmi plavidel (z toho

až do té míry, že o

nesmlouvavě

počátku

přijetí

proti

požádala

Tokugawů

amerických

následujícího roku nakonec japonská

strana podmínky, které považovala za minimum, ze kterého

Američané

intencích byla 31. března 1854 podepsána v místě zvaném Kanagawa
přátelství" mezi Amerikou a Japonskem.

vyjádření

což byl po 250 letech vlády

dotázaných byla

připlutí

po Perryho

formě

Prezentace síly ve

neustoupí. V

26

těchto

smlouva "o míru a

27

Tato tzv. Kanagawská smlouva obsahovala dvanáct

článků přibližně

obsahu: stálý mír mezi Japonskem a Spojenými státy a jejich lidem,

následujícího

otevření přístavů

Šimoda a Hakodate pro účely doplňování zásob amerických lodí, dobré zacházení
s trosečníky (v Japonsku jejich

přeprava

otevřených přístavů

do jednoho z

a jejich

předání

americké straně), jen částečné omezení pohybu Američanů pobývajících v Šimodě a
Hakodate, možnost

směny

zboží za zlaté a

stříbrné

mince v

otevřených přístavech,

nejvyšších výhod pro USA, možnost nouzového veplutí lodí i do jiných

přístavů

doložka

Japonska,

možnost ustanovení konzulátu v Šimodě po uplynutí jednoho a půl roku po ratifikaci
smlouvy? 8
Z uvedeného obsahu smlouvy je patrné, že
vztahů

mezi

zeměmi

se jednalo

vlastně

jiná

Američanům zajišťovala

země.

zacházení s

o jednostranné

japonském území. Pro budoucí vývoj je
která

kromě

přiřknutí

význačná především

trosečníky

a mírových

práv americké

straně

na

doložka nejvyšších výhod,

všechna privilegia, která by od Japonska dostala kterákoli

Podobné smlouvy byly

později uzavřeny

i s Británií, Ruskem a Holandskem,

přičemž ve smlouvě s Ruskem (1855) se pro stejné účely jako Šimoda a Hakodate otevírá

i Nagasaki a poprvé se v ní

zmiňuje

exteritorialita, tj. právo

cizinců

být souzen podle

zákonů vlastní země i za činy spáchané na území Japonska? 9

27

ibid, s. 122-123

28

The Avalon Project at Vale Law School - Japanese-American Diplomacy (http://www.yale.edu/

lawweb/avalon/diplomacy/japan/japan002.htm), plné
29

znění

smlouvy viz.

Reischauer, E. 0.-Craig, A. M. (2000), op. cit., s. 124
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příloha

1.

Za

těmito

prvními smlouvami následovaly smlouvy další, z

a Holandskem, které
obchod na území

měly

přístavů

charakter obchodních smluv a které
Nagasaki a Hakodate. K

října

1857 s Ruskem

umožňovaly

větším ústupkům

velmi omezený

na poli

zahraničního

obchodu donutil Japonce až první americký konzul Townsend Harris (1804-1878), který
do Šimody přicestoval v srupnu 1856. Tzv. Harrisova smlouva z 29. července 1858
(v platnost vstoupila v
některých

dalších

létě

přístavů

1859) stanovovala

Japonska pro obchodní

a právo exteritoriality pro americké
několika týdnů

občany

buď

účely,

byly podobné smlouvy s ještě

nevýhodnějšími

Tyto tzv. nerovnoprávné smlouvy se staly
ve snaze o brzké

japonští vládní
podmínky

právě

samotných a

činitelé

Během

podmínkami pro japonskou

30

později

jedním z

důležitých

a Obchodního zákoníku, které

těchto

v

přístavech,

hnacích
někteří

nerovnoprávných smluv. Problematickými body smluv

z nich vyplývajících byly jednak nízké dovozní celní tarify,

otázka exteritoriality podrývající japonskou státní svébytnost a povolená
cizinců

krátké doby

a další osobnosti tehdejšího Japonska považovali za nutné

pro revizi

skutečností

přijetí Občanského

otevření

velmi nízké celní zatížení vývozu

žijící na japonském území.

stranu uzavřeny s Nizozemci, Brity, Rusy a Francouzi.

momentů

okamžité nebo odložené

která se setkávala se

značnou

nelibostí

především

přítomnost

samurajského

obyvatelstva. Na druhou stranu bylo

zřejmé,

formě

bylo velmi složité tyto dva poslední uvedené body

zavedených platných

zákonů

nerovnoprávných smluv zrušit. Smlouvy
dlouhodobým

že bez právních záruk ze strany Japonska ve

uzavřené

nechtěným dědictvím nově

ustavené

v roce 1868.

30

v období konce šógunátu se tak staly

ibid, s. 124

18

vládě

po restauraci

císařské

moci

2

Hledání vlastních právních koncepcí a inspirace západním právem
Šógunát si velmi brzy uvědomil, že má-li se v budoucnosti změnit něco na aktuální

situaci, kdy bylo Japonsko po mocenské i vědecko-technologické stránce výrazně zaostalé
vůči

Západu, musí co nejrychleji

přikročit

na

komodora Perryho a

několik oborů,

opatřením,

která

vědění shromažďovány

Informace, které byly o západním
příjezdem

k

otevřením země,

v

úroveň

Japonska pozvednou.

předchozím

období, tj.

byly jednak velmi kusé a jednak zaměřené

které byly považovány za praktické pro danou dobu. V kruzích

pověřených učenců

existovalo tedy jakési

vojenství, agronomii

či

lékařství,

před

povědomí

ale filosofie

či

oficiálně

o západní astronomii, geografii,

právo mezi studované obory

ještě

nepatřily.

Ani v roce 1855, kdy byl založen Institut pro zkoumání knih

wi!H)ff]?JT),

barbarů

(Banšo širabešo-

se nedostaly do oblasti oficiálního zájmu. Bylo to až roku 1862, kdy byli

vysláni studenti do holandského Leidenu, aby zde studovali pod vedením holandského
profesora ekonomie a stoupence klasického liberalismu, Simona Visseringa. Jednalo se
o později zmiňovaného Cudu Mamičiho

31

(1829-1903) a Niši Amaneho 32 (1829-97),

z nichž první byl předtím aktivní coby lektor v Banšo širabešo a ve státní Škole pro
západní nauky, kde
zatímco Nišiho

patřil

k raným

propagátorům např.

evropského ekonomického myšlení,

původní vzdělání mělo silně tradiční zaměření

a projevovalo se ku

příkladu

tím, že až do konce svého života psal svá díla ve formální čínštině 33 •
Je zajímavé, jak rozdílný byl vliv, který na tyto dva
Cudův přístup

"Při

učence zahraniční

studium

popisuje Epp takto:

poslechu

přednášek

o

veřejném

jako suverénním orgánem a jako
existenci soukromého nebo
vzájemnými právy

občanů

právu -právu zabývajícím se státem

předmětem

občanského

a jejich právy

povinnosti - objevil Cuda také

práva - práva zabývajícího se

vůči

státu. Tento posledně jmenovaný

koncept ve feudálním Japonsku neexistoval, ale pravděpodobně proto, že Cuda
pociťoval občanský

zákoník jako nástroj, který by pomohl upravovat mezilidské

vztahy zpL/sobem, který není ve feudalismu myslitelný, soukromé právo jej

33

Minear, R. H. (1973), op. cit., s. 155
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mělo.

fascinovalo. Zajímal se o
části

Holandského

něj

do té míry, že se pokusil o fragmentární překlad

občanského

zákoníku v roce 1866, tedy krátce předtím, než

se vrátil do Japonska. Cuda pojmenoval tento druh práva minpó, ,právo
občanů',

označení

což je termín, který se stal standardem pro japonské

, občanského zákoníku'. "34
Ačkoli
způsobem

byl Niši ovlivf'lován shodnými

přednáškami

ve shodné

době,

o tom, jakým

se pod jejich dojmem vyvinulo Nišiho právní myšlení, píše Minear následující:

", ... Niši odhalil hlubokou propast mezi

tradiční

kulturou a moderními

západními myšlenkami a silně cítil nutnost se s touto propastí utkat. '" 35 ; a dále:
"Nejenže se jeho myšlenky

mění

v prziběhu doby, ale najdeme protikladná

tvrzení v esejích podobného data, a dokonce i v rámci jednotlivých

děl.

Shodné

termíny jsou používány ve značně rozdílném smyslu. "36
Z citací je evidentní, že Cuda

přistupuje

k právu z velmi praktického hlediska.

V západním právu jako takovém vidí nástroj použitelný i pro

případ

japonského

přechodu

od feudálního ke kapitalistickému společenskému uspořádání a nepozastavuje se nad
pouhém

převzetí

japonskou

svého pobytu v

zahraničí

pouští do

možnými problémy, které mohou
prvními dojmy se ještě

během

při

jednoduše začíná používat slova "minpó"

společností
překladu

OZ,

nastat. Pod
při

kterém

c.a;;rt) pro označení "občanského zákoníku".

Niši narozdíl od Cudy vnímá, jak velký rozdíl je mezi principy západního práva a
tradičního

zcela

japonského myšlení. Neznamená to však pro

neslučitelné,

základě

něj,

že by se jednalo o systémy

jen je v jeho náhledu patrná snaha o sblížení

hlubšího studia souvislostí mezi nimi.

s Cudou je u Nišiho patrný i v hledání vhodných
japonštiny, a to i pro ty zcela základní, jako je

Opatrnější
překladů

např.

a hlubší

pro

těchto

dvou entit na

přístup

některé

v porovnání

právní kategorie do

právo a zákonnost. Jelikož se zákony

nezabývají tím, co je správné a co je nesprávné, navrhuje pro zákonnost

překlad

hógaku

(Yt'*), kdežto právo se zabývá právě především hodnocením "správného", a proto by se

34

Epp, R.: The Challenge from Tradition, Attempts to Compile a Civil Code in Japan, 1866-77.

Monumenta Nipponica, 1967, 22, 112, s. 17-18
35

Minear, R. H. (1973), op. cit., s. 155 (Minearova citace z: Murakami Toshiharu, Niši Amane no šisó ni

taisuru Soraigaku no eikyó, řada A, 25, Říjen 1964, s. III)
36
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podle něj mělo překládat jako gigaku ( ~ #)
zaměřují

37

na další termíny, kdy se Niši pokouší

Takto detailní rozbory se v jeho díle

.

převést

do japonštiny jednotlivé nuance

západní právní terminologie (např. zákonnost= hó 0~), zákon = hóricu 0~1$:)). Přitom se
však potýká s problémy nalézt cestu vedoucí mezi konfucianismem a moderním západním
právem a jeho myšlenkové vývody vyplývají mnohdy

protikladně,

třeba zároveň popírá i obhajuje přirozené právo

Je možné říci, že Nišiho názorová

nejednotnost v jedné
společnosti

osobě

je do

značné

nově zaváděným systémům

k

přes

míry

.

příznačná

a hodnotám v

jednotlivé osobnosti, ani jednotlivé skupiny

když v

Nutnost sbírání nových
byla

zřejmá

ovlivnění

poznatků

období,

neboť

ani

Nicméně

odpovědi

je možné

jejich volby

po celém

celé japonské

vývoj a jeho jednotlivé aspekty.

Nišiho neschopnost nalézt na tyto otázky uspokojivé a jednotné

Západní právní vzory a

dílech

tehdejší doby nehájily vždy

některá jeho díla považovat za první japonské pokusy o právní filosofie

2.1

některých

přístup

pro

předmětném

působící během

společenský

stále stejné názory na probíhající

38

světě

zahraničními

9

.

misemi

pomocí vysílání studijních poselstev

již za dob šógunátu, nikoli až po jeho pádu, kdy se tento bod objevuje jako

pátá položka tzv. Císařské přísahy o pěti článcích. Šógunát a některá knížectví vysílaly
nadané jedince na Západ již od

počátku

60. let 19. století.

admirála Kimury Jošitakeho vydala do Spojených

států

Např.

roku 1860 se pod vedením

mise, jíž se

zúčastnil

i Fukuzawa

Jukiči 40 (1835-1901), známý pozdější propagátor západních myšlenek týkajících se mnoha
oborů. Stejně
při

tak se Fukuzawa

které se Cuda a Niši

šógunátní vláda

účastnil

počínali

i již

zmiňované

studijní cesty do Evropy v r. 1862,

seznamovat s holandským právem. Na tuto misi vyslala

přibližně čtyřicet

studentl't a jejími

účely

bylo zajistit

alespoň částečné

úpravy nerovnoprávných smluv s evropskými mocnostmi a získat znalosti, které by
Japonsku pomohly zlepšit své postavení v porovnání se Západem
revizi smluv se ukázaly jako
oborech

včetně

předčasné,

posloužily získané

41

•

Zatímco požadavky na

vědomosti

k rozvoji v mnoha

práva. Z hlediska právních otázek byla tato mise významná ze dvou

37

ibid, s. 160

38

ibid, s. 160-161

39

ibid, s. 160

41
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důvodů.

počátek

Prvním byl

obecně

seznamování se s teorií práva

a druhým byla volba

Holandska coby státu, kde japonštní studenti evropské (západní) právo
Tím, že holandský
vytvořila

se

občansko-právní řád

přinejmenším

začali vstřebávat.

vycházel z francouzského vzoru (Code Napóleon),
právě

v tomto právním oboru silná provázanost

s francouzským

právem.
ještě silnější

Tato frankofilie dostala

a

výpravou do Evropy, která byla spojena s
Jak bude

podrobněji

popsáno dále v

iniciovány první oficiální
Důležitou skutečností

překlady

byla i

obecnější

účastí

příslušné

na

Světové výstavě

kapitole, bylo to

účast pozdějšího

principům.

v

právě

a pokusy o vlastní kompilaci

Micukuriho Rinšóa, na této diplomaticko-studijní
k francouzským právním

ráz v souvislosti s další japonskou
Paříži

v této

cestě, čímž

se i u

době,

občanského

překladatele

vládního

převládali

něj vytvořil

počátečním

v

kdy byly

zákoníku.

právních norem,

Není tedy divu, že i mezi vládními

poradci (ojatoi gaikokudžin) pro oblast práva

v roce 1867.

silný vztah

zahraničními

období restaurace

Meidži francouzští právníci.
Poslední a

největší

ze

zahraničních

misí období konce šógunátu a

Meidži byla zahraniční cesta pod vedením Iwakury Tomomiho
se obecně nazývá Iwakurova mise
výprav, avšak byly
zajištění

úrovni,

43

.

42

počátku

období

(1825-1883), podle nějž

Její cíle byly velmi podobné jako u předcházejících

drobně rozšířené

Třemi

a zkonkretizované.

hlavními

účely

bylo

mezinárodního uznání obnoveného imperiálního režimu Japonska na nejvyšší
započetí předběžných

západní civilizace s cílem
přínosné.

přijmout

Tímto úkolem bylo

starost specifickou oblast, již
Studijní cesty se
překvapující,

asistentů.

zúčastnilo

že jednotliví

diskusí o revizích nerovnoprávných smluv a zhodnocení
takové její

pověřeno

šest zvláštních

měl podrobně

celkem
komisaři

součásti,

přes

které by byly pro Japonsko

komisařů,

z nichž každý

zkoumat v souvislosti s
sto osob

měli

(včetně pěti

samozřejmě

třetím

z

měl

účelů

na

mise.

dívek), a není proto

kolem sebe skupiny svých

44

Výprava opustila Japonsko 23. prosince 1871 a
trvat déle než deset a
skutečnost,

půl měsíce,

navrátila se

že jednání japonských

43

:!5if{~itrJBJ (iwakura šisecudan)

44

ibid.

vyslanců

zpět

ačkoli

až 13.

podle

září

(lwakura byl

22

původního

1873.

plánu

Důvodem

zplnomocněn

neměla

k tomu byla

jednat jménem

císaře)

se západními vládami neprobíhala právě úspěšně, a trvala tak mnohem déle, než se
45

předpokládalo . Rozebírat podrobně průběh celé cesty leží bohužel mimo možný rozsah

této práce, avšak z doby jejího trvání a z počtu zemí, které její členové navštívili 46 , je
zřejmé,

že získávání znalostí se

zaměřit

na hledání takových
vylíčení

Detailní

nemělo soustředit

vzorů,

předem

na

vybrané vzory, ale

které by pro japonskou situaci byly
průběhu

mise obsahuje oficiální zápis jejího

mělo

se

nejpříhodnější.

od Kume Kunitakeho

(1839-1931 ), který byl tímto zápisem pověřen .
47

Pro studium práva
zřízení,

měla největší

právě

význam

rozmanitost zemí z pohledu státního

které Iwakura se svým poselstvem navštívil. V souladu s

v každé z nich hledaly možné modely právního
nicméně

v Japonsku. Je
neprojevil

říci,

možné

vůbec, případně

až

uspořádání

třetím

cílem cesty se

pro budoucí implementaci

že na poli soukromého práva se vliv mise

později,

kdy získané poznatky z jiných západních

počínaly

sloužit jako argumenty proti jednostranné preferenci francouzského

právního

řádu.

skutečně

Vzhledem ke

lwakurova

mise,

zprostředkovala. Důvodem

v

době průběhu

zpoždění

která

k této

použití
je

téměř

těchto vědomostí

kritikům

občansko

právních

občansko-právní

občanského

mise jsou práce na kompilaci

států

je sporné, zda-li to byla

francouzských

absenci vlivu na

buď

principů

oblast je fakt, že

zákoníku pod vedením Etóa

Šinpeie již v plném proudu, a to podle obecně schvalovaného francouzského vzoru. Přesto
členové

je nutné poznamenat, že si
vztahovaly k

občanskému

výpravy všímali i

právu. Kume na

(od vrchních až do spodních

společenských

příklad

společenských prvků,

zaznamenal, že "všichni Britové

vrstev) si vysoce cenili svých vlastnických

práv a že myšlenka politických práv a legislativní moci v Británii byla založena
zajištění vlastnických práv"

45

48

.

které se

právě

na

V této souvislosti je nutné poznamenat, že kromě

Narangoa, L.: Japan's Modernization, The Iwakura Mission to Scandinavia in 1873, Kulturm0der, 2001,

s. 16
46

Spojené státy Americké, Velká Británie, Francie, Holandsko, Belgie, Německo, Rusko, Dánsko,

Švédsko, Itálie, Rakousko, Švýcarsko
47

Kume, Kunitake

('A* :F~ JEt):

Pravdivé zápisky z cesty zvláštního zplnomocněného poselstva do

Ameriky a Evropy 1-V (Tokumei ::enken tai.'ii Bei-Ó kairan džikki- ~#kn3':Ji:k131.':*W:ITTI~~~c), Tokio,
lwanami, 1997
48

Ohta, A.: The Iwakura Mission in Britain: Their Observations on Education and Victorian Society. In

"The Iwakura Mission in Britain, 1872", London School of Economics and Political Science, sborník č.
lS/98/349, 1998, s. 17

23

francouzské právní školy měla v Japonsku i v počátečním období Meidži poměrně silnou
pozici

právě

anglická škola,

z

Boissonadeova občanského zákoníku do
Situace v oblasti

veřejného

později

níž

účinnosti

práva byla

z r. 1868 slibovala v jednom ze svých

vzešla

ve schválené

poněkud

bodů

skupina

jiná.

oponující

zavedení

podobě.

Císařská přísaha

o

pěti článcích

shromáždění

"zakládání poradních

na širokém

49

základě" , avšak jejich forma a začlenění do státní struktury a forma státní struktury
samotné nebyly v tu dobu

ještě pevně určené.

Proto se

také na politické instituce jednotlivých zemí,
zemích, které

měly

uvést následující

monarchistické

výňatek

ze shrnutí

uspořádání.
cílů

členové

Iwakurovy mise

přičemž podrobněji

Jako

příklad

zaměřili

zkoumali stav v

takového

přístupu

těch

je možné

mise ve Velké Británii:
zodpovědní

"Vyslanci a jejich asistenti byli ve Velké Británii

za

tři

oblasti

zkoumání. Jednou bylo studium práva a vlády a zkoumání britských politických
institucí

včetně

konstituční

měla

obou komor Parlamentu. Jelikož

Británie historii

monarchie, byla mise žádostiva provádění dúkladného studia jejího

práva a politiky. "50
Ačkoli při vytváření

japonské politické struktury byla nakonec dána

modelu, z uvedeného úryvku je

zřejmé,

přijatelným

Pruský model byl zvolen

politickým

systémům.

že

důkladného

vyhovoval situaci v Japonsku i cílům, které japonská vláda

menal: " ...

ačkoli

pruskému

uvážení se dostalo i jiným
především

přijímáním

norem sledovala. Tehdejší ministr vnitra Jamagata Aritomo

přednost

51

proto, že nejvíce

západních právních

(1838-1932) k tomu pozna-

existovala myšlenka místní samo;.,právy v rámci

tradičního .~ystému

gonin

gumi, šója, nanuši, sódai a tošijori, bylo nutné hledat vzor v evropských 5ystémech jako
model pro naše zákony, aby náš systém byl v harmonii se systémy tamních stáltt. " 52 A dále:
" ... a německý model byl zvolen proto, že byl nejvhodnější. "
formování

70. let,

veřejnoprávního uspořádání

přepracováno

koncem 80. let 19. stol.), je

Reischauer, E. 0.-Craig, A. M. (2000), op. cit., s. 137-138

50

Ohta, A. (1998), op. cit., s. 13

52

pozdější

pravděpodobné,

doby (konec

že na proces

111 !JR 1fJlJl
Lischke, M.: Albert Mosse - Ein deutscher Rechtsberater in Japan (seminární práce), UniversiUit

Mtinchen, 1999, s.9
53

Bez ohledu na skutečnost, že

bylo v Japonsku záležitostí

49

51

53

ibid.

24

rozhodování o tom, který ze západních systémů pro ně vybrat jako vzor, měla značný vliv
i Iwakurova mise, jejíž

účastníci

se mohli seznámit s

právě

probíhající

třetí

správní

reformou v Prusku odrážející myšlenky profesora von Gneista. Jeho žák, Albert Mosse, se
stal

později

jedním ze

zahraničních poradců

japonské vlády pro otázky ústavního práva a

místní samosprávy.
Důležitými součástmi

byť

kompilace právních norem,
tříbení

se nevztahovaly

schopností rozpoznat, které z

obětovány

modernizaci podle západních

která mohla
který tak

podpořit případné

evidentně

během

poznání získaného

nevedl k

přímo

tradičních
principů,

k právním otázkám, bylo jednak

japonských hodnot by

nadřazenosti

na prvním stupni, podle

nějž

nemá

být

francouzského systému,

posílení státu. První tvrzení je pak možné

doložit přístupem vice-ambasadora mise, Kido Takajošiho
vzdělání

neměly

a jednak francouzská porážka Pruskem,

pochyby o právní

dostatečnému

Iwakurovy mise pro následující vývoj

vzdělání

54

(1833-1877), k americkému

pouze podporovat talentované jedince,

ale musí také zahrnovat tradiční moralitu k zajištění pevného základu národní myšlenki 5 .
Důraz,

který

může

mít

poznávání

pozdější

svůj

nadměrné

kritici

modernizace práva kladli na zachování morálky, tak
sebeuvědomění

základ i v implikovaném

poměrů

v západních zemích

během

japonské identity

během

Iwakurovy mise.

Úloha cizinců (ojatoi gaikokudžin) na poli právní vědy

2.2

Pociťovaná
modelů

nutnost urychlené modernizace Japonska podle západních

vyplynula

japonské vlády v

kromě

době

vysílání studijních poselstev do
Meidži

(pokračující nicméně

zahraničí ještě

v jisté

míře

by byli schopni nové znalosti

japonskou vládou,
v roli

poradců

a

případně

učitelů

s

zavádět.

Jednalo se o najímání

i v následujících
odborníků,

zahraničních odborníků

ostatními státními institucemi, aby tito pomáhali

řešením

aktuálních

problémů.

především

Jejich využívání bylo výrazné

zejména v technologické oblasti, avšak velmi znatelné bylo i mimo ni. Jejich celkový
za období Meidži do roku 1899 se odhaduje na více než tři tisíce
vysokým platí'nn

54

představovali kromě

cenné pomoci i

56

55

Ohta, A. (1998), op. cit., s. 15

56

Elektronická encyklopedie: en.wikipedia.org; heslo: "oyatoi gaikokujin"

počet

a vzhledem k jejich

značnou finanční zátěž

*P*fc.

25

a

do další aktivity

obdobích), kterou se snažila nahradit nedostatek kvalifikovaných japonských
kteří

principů

pro státní

rozpočet (na rozpočtu ministerstva průmyslu činil podíl jejich platů až tři pětin/\ Jejich
počet

postupně

se

snižoval

společně

s

růstem

odbornosti

Japonců, kteří

se

nebo v Japonsku seznamovali s moderními západními poznatky, a v
19. století v souvislosti s Macukatovými úspornými
V oblasti práva je vliv

iíFllti:7\-00A)

v

zahraničí

průběhu

80. let

opatřeními.

těchto "ctěných zahraničních zaměstnanců"

(ojatoi gaikokudžin-

zcela nesporný. Již na počátku 70. let 19. století byl přizván první z nich

Georges Hi1arie Bousquet, aby pomohl Micukurimu Rinšóovi
občanského

buď

zákoníku, avšak

nejpodstatnějšími

zásluhami

58

( 1846-1897)

cizinců

na poli

pozdější tvorba a obhajoba občanského zákoníku Gustavem Boissonadem

ústavě ze strany Hermanna Roesslera a Alberta
60

1
Mossé .

při kompilaci
zákonů
59

byla

a práce na

Boissonade přitom ještě vytvořil

návrh trestního zákoníku a Roess1er návrh zákoníku obchodního.

57

Reischauer, E. 0.--Craig, A. M. (2000), op. cit., s. 163

59

Gustave Emile Boissonade de Fontarabie (1825 - 1910): francouzský profesor práv na Pařížské

univerzitě,

- 1895);

v Japonsku strávil více než 21 let jako lektor Právnické školy při ministerstvu spravedlnosti ( 1873

vytvořil

návrhy trestního zákoníku (1880, přijato 1882) a podstatnou část občanského zákoníku

( 1890); právní poradce japonské vlády pro trestnou výpravu na Tchaj-wan v r. 187 4; v r. 1876 mu byl

udělen

Řád vycházejícího Slunce druhého stupně (Elektronická encyklopedie: en.wikipedia.org; heslo: "Gustave

Boissonade")
60

Hermann Roessler ( 1834 - 1894): německý profesor práv a ekonomie na Univerzitě v Rostocku;

v Japonsku od r. 1878 do r. 1893; tvLtrce návrhu obchodního zákoníku (1889) a japonské ústavy v rámci
komise pro její tvorbu ( 1888 - návrh) (Shigenari Kanamori: German lnfluences on Japanese Pre- War
Constitution and Civil Code. In European Journal oj Lm v and 1:-'conomics, 7:93-94, 1998)
61

Isaac Albert Mosse (1846 -1925): německý soudce Berlínského oblastního soudu (židovský původ mu

nedovolil další postup); v Japonsku od 1886 do 1890; návrhy

zákonů

týkajících se místní samosprávy ( 1888

a 1890) a podíl na tvorbě japonské ústavy (Lischke, M. ( 1999), op. cit.)
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Vlastní proces kompilace
Proces tvorby

Občanského

Předtím,

souvislý.

neúspěšných

Nobušige

zákoníku

zákoníku (OZ) v období Meidži nebyl nijak jednoduchý ani

než OZ vstoupil v platnost v roce 1898,

kompilací,

některé

proběhlo několik

z nich omezené pouze na

osobnost na poli japonské právní
62

Občanského

vědy

a jeden z

určité

jeho

tvůrců konečné

více

části.

či méně

Významná

podoby OZ, Hozumi

vzpomíná ve svých pamětech: "Nejdříve byl Etóův okopírovaný OZ, pak

,

přišel na řadu Ókiho OZ imitující západní vzory a nakonec ten současný, který možné

vzory porovnává a od každého si bere to dobré."
kompilace vymezit pouze tyto
přerušením

na jiný

úřad,

svěřením

Je však sporné, můžeme-li v historii

návrhy, jelikož v jejím

práce na daném návrhu,

každopádně

průběhu

docházelo k

častým

částečným návrhům, přenesením kompilačních

tvorby jiné

skupině

atp. Do oblasti

přípravy

OZ

patří

prací
také

i první seznamování se se západními OZ, které probíhalo již na sklonku

období Tokugawa. K
grafické

tři

63

znázornění

uvědomění

si komplexity tvorby OZ poslouží

zřejmě

nejlépe její

(Obrázek 1).

Členění na jednotlivé kompilační fáze procesu se u jednotlivých autorů, kteří se

problematikou zabývali

či

zabývají, se liší v závislosti na tom, jak dalece byla daným

historikem vnímána souvislost mezi jednotlivými
při členění zohledňuje,

zda

časové,

personální (kdo byl

nebo institucionální (která instituce návrh
specifikoval své

rozdělení

podle

dílčími

návrhy, a na tom, jaké hledisko
vůdčí

připravovala).

iniciátorů návrhů, často

osobností tvorby návrhu)

Zatímco Hozumi Nobušige

je možné se setkat s

podle skutečných tvůrců (především tzv. Boissonadeův návrh) a např. Epp
návrhů

podle roku jejich

marginálně. Osobně

hlavní úseky

62

a

se

označené

dokončení.

přikláním

rokem

k

Oficiální jména

návrhů

přístupu rozdělit kompilační

dokončení

návrhu. Pro jejich

jsou

64

označením

používá názvy
uváděna

proces pouze

dílčí

spíše

hrubě

na

kroky poté používám

Hozumi Nobušige (ftllfj'f~JI!ill) (1856-1926), japonský státník a právník, zahraniční studia práv v Anglii

Německu

(1876-1881 ), jeden ze

komory Parlamentu,

udělen

tří tvůrců Občanského

titul baron (1915),

člen

zákoníku z r. 1898, v r. 1890 jmenován do Horní

Tajné rady (1916) (internetová encyklopedie Wikipedia,

heslo "Hozumi Nobushige")
63

Idota, H. (1996): "Meidži zenki no minpó hensan ši" (PJHiJtlíTW!O).B;;/H~~Y!.- Historie kompilace

Občanského zákoníku v počátcích období Meidži) in Nihon bunka ši kenkjú ( 13 ;{>:)(ft9:'.~Jf~
dějin
64

japonské kultury) 25, s. 122
Epp, R. ( 1967), op. cit., s. 15-48

28

- Výzkum

názvů, které daný krok co nejspecifičtěji charakterizují odlišením od přechozího a dalšího

postupu.

3.1

65

První seznamování se západním
Ačkoli

občanským

právem- před obdobím Meidži

se jednalo již o samý závěr tokugawského období, spadají první snahy o získání
66

znalostí o občanském právu právě tam. Prvním, který je v této souvislosti zmiňován , je
lektor šógunátního Učiliště západních nauk, Cuda Mamiči (Epp uvádí křestní jmého ve
tvaru

Masamiči)

(1829-1903). Cuda byl roku 1862 vyslán na studia práv do holandského

Lei den u, kde ho zaujala myšlenka

občanského

práva jako

prostředku

k

řízení

mezilidských

vztahl! mimo feudalismus. Z jeho práce je pro historii kompilace japonského OZ zřejmě
nejpodstatnější,

uskutečnil

že ve svém pokusu o fragmentární

překlad

holandského OZ, který

krátce před svým návratem do Japonska roku 1866, použil poprvé pro OZ

výrazu minpó, který se v tomto významu používá dodnes.
Dá se říci, že opravdovým mezníkem ve vývoji japonského právního řádu obecně, a tím
tedy i OZ, byla událost, která v podstatě s právem nemá nijakou souvislost. Touto událostí
byla

Světová

výstava konaná roku 1867 v

Paříži,

na kterou

kromě

hlavního vyslance pro

tuto příležitost, šógunova mladšího bratra Tokugawy Akitakeho
vysláni i studenti,
vědomosti

kteří

se tam

měli

67

(1852-191 0), byli

zdokonalit v jazykových schopnostech a získat

o západním myšlení. Jako neočekávaný výsledek této mise došlo k prohloubení

zájmu o západní právo obecně, zvláště pak o Code Napoléon, který byl i předlohou
holandského OZ překládaného dříve Cudou.

68

Jedním z obdivovatelů Code Napoléon byl i Kurimoto Džoun
ambasádor ve Francii od r. 1867.

65

Přesvědčil

jednoho ze

studentů

69

(1822-97), japonský

navštívivších

pařížskou

Určité zástupné názvy pro vymezené fáze jsou do značné míry nutné z praktického hlediska, jelikož jak

bude uvedeno dále, oficiální jméno návrhu se
schvalovacího procesu
jedná o

přípravu

oficiálních

(např.

ze senátu do dolní

jediného textu, pouze

měnilo při

sněmovny

pozměněného

ibid., s. 17

67

1J5J 11 ug:M;

68

ibid., s. 18

přechodu přes

29

další

stupeň

v rámci

parlamentu), tudíž není možné celou fázi-

nhnými revizemi-

názvů.)

66

každém

označit

byť

se

s použitím jednoho z těchto

Světovou výstavu, Sana Cunetamiho
překlad.

(1822-1902), aby se společně pokusili o jeho

70

Pád šógunátu a Kurimotovo odvolání

Kurimoto

pokračoval alespoň

v

podpoře

zpět

ukončily,

do Japonska ( 1868) práce

nutnosti tuto právní normu normu

ale

přeložit

z pozice šéfredaktora Júbin hóči šinbun (!lí'!ífl!$~.9;-IJ*JTiifl). To však bylo až v roce 1873, kdy
požadavek na překlad měl již širší podporu. 71

3.2

Kompilace OZ v

Jedním ze

studentů, kteří

v r. 1867 byl i již
vládní

počátcích

překladatel

zmíněný

období Meidži

doprovázeli Tokugawu Akitakeho na

Micukuri Rinšó, který hrál

později

Světovou

výstavu

významnou úlohu jako
angličtiny

právních norem. Micukuri se stal lektorem

Učilišti

na

západních nauk již v r. 1861, tedy ve svých patnácti letech, ovládal i holandštinu a i díky
pobytu ve Francii byl
se však sám do

dobře

překladu

vybaven také znalostí francouzštiny. Jakožto jazykovědec by

Code Napoléon

zřejmě

pověřil

nepustil. Tím ho

26.

tzv. poradce (san'yo- $-9-- vysoká vládní funkce) Soedžima Taneomi
který se s obsahem tohoto zákoníku

důkladně

seznámil

při

následně

Vláda

května

1869

(1828-1905),

svých studiích evropského

práva u holandského misionáře Guido H. F. Verbeka (1830-98)
stal

72

73

.

Micukuriho překlad se

podkladem pro první japonský pokus o formulaci vlastního OZ.

samozřejmě

mohla za vzor japonského OZ zvolit i jiný západní zákoník, ale bylo

nutné, aby tento vzor byl natolik kvalitní, aby výsledná právní norma Japonsku zajistila
dostatečnou

prestiž k tomu, aby na jejím

nerovnoprávných smluv.
určil

Důvody, proč

základě

to byl

by Io možné

právě

k jednáním o revizi

občanský

francouzský

zákoník, který

prvotní směr japonských snah o zavedení vlastního OZ, nebyly však zřejmě výhradně

takto pragmatické,
principů

neboť

v takovém

případě

by

nutně

japonský OZ, než je Code Napóleon

silně

zřejmě

občansko-právního řádu

71

ibid., s. 18-19

73

ibid., s. 19-20

strukturu

byla volba jiného vzoru pro

řídila

pouze aspektem

zemí, ve kterých vzory hledala, ale

francouzského OZ

společenskou

odrážející individualistické hodnoty evropského

právního myšlení. Možnou interpretací je, že se vláda

volbě

musela nastat úvaha o vhodnosti

ustanovených v jednotlivých západních zákonících pro

Japonska v daném období. Jejím výsledkem by

k

přistoupit

přispělo důvodů několik.

30

vyspělosti

pravděpodobnější

Na prvním

místě

je, že

je možné uvést

skutečnost, kterou popisuje Idota a která se týká pouze kvality právní předlohy: "Zemí,
74

která měla v té době nejdokonalejší právní řád, byla Francie. " 75 Další příčinou byla
obecná orientace japonského
vycházel

právě

přijímání

západních

vědomostí

na Holandsko, jehož OZ
studentům

z Code Napoléon, takže jeho existence nemohla

nauk uniknout. Nemalou roli hrála i studijní mise spojená se
která s sebou také nesla

nasměrování

recepce západního

Světovou

vědění

Holandských

výstavou v

u zúčastněných

Paříži,

studentů

na

Francii.
Jak vyplývá z rozsahu Napoleonova zákoníku, bylo by
celou skupinu
k

překladu

překladatelů

v moderní

době,

značně

přeložit

obtížné ho

natož pro jediného

překladatele,

i pro

kterému

nebyly poskytnuty ani nijaké pomí'tcky a kterému musel být cizí i celý koncept

občanského

práva. Musel

nepřítomnost

nově

takového

vymýšlet termíny, které v japonštině do té doby logicky pro

právního

pojetí neexistovaly.

"Ve druhém roce éry Meidži jsem byl

povělen

vládou

překladu

píše:

trestní zákoník. ...

neměl

Micukuri

p1~eložit

o

jsem k dispozici ani výklad zákona, ani slovníky, ani poradce, a takový to tedy byl překlad.
Po pravdě
nejdříve

řečeno,

byl jsem

úplně

tak, jak jsem tomu

Obchodní zákoník, ... "
způsobem

76

ztracen, ale i kdyby to

porozuměl. Následně

Francie. Ta to však odmítla, jelikož Micukuriho

vláda

jsem

být

chybně, přeložil jsem

přeložil

i

Občanský

to

zákoník,

Za daného stavu nemohl být Micukuri s překladem ani se

práce spokojen, a požadoval proto na

pokračování

mělo

vládě

další vyslání na studijní pobyt do

překlady

byly nepostradatelné pro další

prací na kompilaci vlastního OZ. (Na popud Micukuriho požadavku však

přizvala

na pomoc prvního z ojatoi gaikokudžin na poli právní

vědy,

Georgese

Hilarie Bousqueta.)

3.2.1

Formulace OZ pod vedením Etóa Šinpeie mezi lety 1870 až 1873

Tím, kdo inicioval faktickou kompilaci japonského OZ, byl Etó Šinpei

77

(1834-74).

Stejně jako Micukuri, pracoval i Etó v Seido-kjoku

(ffiiJ).tfiD - Úřad pro otázky zřízení

a práva), kde se stal entuziastickým podpl'1rcem nejen

překladu

právě

74

i pokusu o

vytvoření

Idota Hirofumi (:fl: P

japonského OZ na

IIHW: sť),

základě

Idota, H. (1996), op. cit., s. 123

76

ibid., s. 124

takového

překladu.

V

září

1870 se

profesor práv na Tezukayama University, specializace: rodinný systém

v moderním Japonsku
75

Napoleonova zákoníku, ale

31

stal

předsedou

době

ještě

Etóovi

považován za

nepodařilo

druhořadý

ohledu na to Etó

přesvědčit

v porovnání

osobní intervenci se ale v té
vytvoření

vládu o nutnosti

např.

se zrušením

OZ, který byl

provinčního uspořádání.

Micukuriho do co nejrychlejšího

Etóův spěch

byla adresována Micukurimu:

rychle/"

Přes

tuto kompilaci za úkol.

nicméně popoháněl

prací na japonské verzi.
věta

měla

komise, jež

překladu

Bez

a ostatní do

asi nejlépe charakterizují jeho vlastní slova. První

,,Nehleď

chybně, hlavně

na to, že to bude

to

přelož

Následující pak kompilátorům: "Tam, kde je napsáno ,francouzský občanský

78

zákoník', napíše se ,japonský občanský zákoník'. Pak se to rovnou může předložit." 79
Ačkoli

měly

tyto výroky, jež

japonského OZ, nelze brát
z

argumentů odpůrců

přerušeny

za cíl dosáhnout co nejrychlejší

pravděpodobně

zavedení OZ

doslova, posloužily

(minimálně

a zavedení

absurdně později

podobě)

v této

přípravy

jako jedny

k tomu, aby byly práce

a celý proces oddálen.

Prvním konkrétním výsledkem práce na Seido-kjoku bylo 79 článků 80 (Epp uvádí počet

99 článků 81 ) dokončených v srpnu 1871, tři měsíce poté, kdy se Etó stal předsedou
Justičního oddělení

OZ. Nesouhlasná

a z této pozice mohl lépe

vyjádření

zaznívala z úst

čelit

kritice

některých

namířené

tehdejších

proti snaze o zavedení

učencl'1

však i dřív, než byl

připraven i tento první zlomek japonského OZ. Na příklad lnoue Seiiči

82

(

1850-192?),

Micukuriho student francouzštiny a později jeden z prvních absolventů první oficiální
japonské právnické školy, byl toho názoru, že na
společnost

doposud

dostatečně připravená,

zmátla. Dalšími, kdo
Mijadžima

Seiičiró

přijetí

systému

veřejného

západního zákoníku není japonská

a taková norma by proto japonský národ pouze

OZ v této fázi vývoje Japonska oponovali, byli

(1838-1911),

Meidži, Kido Takajoši,

přijetí

člen

Levé komory (sa'in),

kteří spatřovali

práva a teprve

nutnost

později

práva

přijetí

či

jeden z

ústavy

občanského.

před

vůdců

restaurace

OZ, tedy

Ani názor

např.

tvůrce

nejdříve

termínu

minpó (občanský zákoník - ~Y.t), Cudy Mamičiho, nebyl zcela kladný. Podle něj byl
i dokonalý právní systém, který by byl neaplikovatelný na dané
bezcenný, a

rovněž

zcela

tak nebyl s Etóem za jedno v otázce, které z japonských tradic jsou

78

ibid.

79

ibid., s. 123

80

ibid., s. 125

81

Epp, R. ( 1967), op. cit., s. 24

82

společenské poměry,

j:l: 1:: 1~-

32

obětovatelné při zavádění moderního občanského práva.

83

Tím se poprvé otevírá otázka

konfliktu ustanovení OZ a japonských tradic, která v následujících
prostupovala celým procesem tvorby a schvalování jednotlivých

téměř třiceti

návrhů

letech

OZ.

Konkrétní průběh kompilace zákona na základě Micukuriho překladu byl jasně daný.
Komise pro OZ se sešla poprvé v Seido-kjoku od 18. 9. 1870 a poté vždy

třetího

a osmého

v měsíci. Podle Micukuriho slov tak byly vždy probírány "tak dvě až tři stránky

překladu" 84 . Tímto tempem bylo během téměř celého roku v rámci dvou hlasování
dokončeno dříve

uvedených 79 (99) článků, které odpovídaly částem Vlastnictví osobních

práv ()\fiO):$:fj) a Osobní doklady
O

těchto článcích

je možné

říci,

(,!1t5J-giEif) z

části O osobách francouzského OZ.

že to byly zcela první

(částečné)

návrhy japonského OZ

v historii.
Už podle doby, kterou sestavení takto v podstatě zlomkové části OZ trvalo, lze
usuzovat, že se nejednalo o pouhý doslovný

překlad

upravována tak, aby více odpovídala japonským
originálním textem nevymanila a

vytvořila

z originálu, ale že ustanovení byla

poměrům. Přesto

se z mezí daných

rozpor mezi jejich obsahem a ustanoveními

Rodového registru, který byl nově zaveden zákonem ze 4. 4. 1871 (kosekihó- ?~Y:t:).
Problematickou otázkou byla společenská jednotka, kterou každý ze zákonů vnímal jako
základní

společenský

prvek. Podle nového rodového

registračního

systému, jenž

měl

být

uveden v platnost od února 1872, byla takovou jednotkou rodina, kdežto podle OZ,

konkrétně podle systému osobních dokladů, byl takovou jednotkou jednotlivec.
Tím

nicméně

práce na

překladu

85

a kompilaci neustaly. V souvislosti se zrušením

provincií a zavedením prefektur v r. 1871 se změnila i struktura institucí, které se na
přípravě OZ podílely. Státní rada (dadžókan - 7:cll)Cg) se rozdělila na Hlavní komoru

(seiin - l:E~J'G) a Levou a Pravou komoru (sa'in -

t-rJJ'G

a u'in -

:k:JriG)

a byla ustanovena

ministerstva. Instituční úřad Státní rady byl pohlcen Levou komorou coby legislativním
orgánem, v jejímž čele stál sice Gotó Šódžiró

86

(1838-1897), ale jejíž faktickou ústřední

osobností se stal Etó. Ačkoli Instituční úřad jako takový v Levé komoře zanikl, v jeho
rámci operující Komise pro OZ ztlstala funkční i pod novou hlavičkou Levé komory. Podle
83

ibid., s. 28

84

Idota, H. (1996), op cit, s. 125

85

ibid

33

některých jejích členů však v této době konkrétní práce na návrhu téměř ustaly, účast na
87

zasedáních byla nízká a přítomní jen kritizovali použité výrazy.
Další změna nastala poté, co se stal Etó 25. 4. I872 ministrem spravedlnosti, a poté, kdy
přešlo

pod pravomoc tohoto ministerstva

i zkoumání právních norem. S tím souviselo

i opětné přemístění Komise pro OZ z Levé komory pod působnost ministerstva, kde se její
činnost

na tvorbě OZ rozeběhla opět od října téhož roku. Kromě této komise probíhal ale

proces

přípravy

návrhu OZ také v jedné jiné instituci náležející pod ministerstvo

spravedlnosti, kterou byl Úřad revize zákonů (meihórjó- ~ r!Jjf).
Návrh připravený Úřadem revize zákonů je dnes známý pod názvy "Kaisan mitei
honminpó", "Keió daigaku honminpó džindžihen"
minpó karikisoku" ( ~

00 .B.': t:E {Jim_ ~lj)

88

nebo jako konečný návrh "Kókoku

(Dočasná ustanovení císařského OZ). Třetí

z uvedených návrhů sestával z celkem devíti svazků o II95 článcích a měl následující
strukturu:

89

Svazek první: Osoby (A ~ 1i) (v českém OZ odpovídá části první - Obecná
ustanovení)
Svazek druhý: Vlastnické právo I
Svazek třetí: Vlastnické právo 2

(Mi?l1i-)

(Jlti?l1i=)

Svazek čtvrtý: Smluvní vztahy I (~{f,~ji-)
Svazek pátý: Smluvní vztahy 2 (~k~~1i=)
Svazek šestý: Smluvní vztahy 3, prodej a nákup (~;f,~ií =, 7ť ~)
Svazek sedmý: Smluvní vztahy 4, společenská smlouva (~k~~ji~, ~t±O)~if,~)
Svazek osmý: Smluvní vztahy 5 (~k~~1iJi)
Svazek devátý: Smluvní vztahy 6, hypotéky (~k~~jih,
Z této struktury je
občanského

Bylo to

zřejmé,

že tato

Dočasná

tftf.l)

ustanovení se týkala již všech

aspektů

práva, a jedná se tedy o první návrh japonského OZ v celém jeho rozsahu.

zároveň

poprvé, kdy se v návrhu OZ objevily

87

ibid.

88

&ffllil*IE*B:lt resp. kfJ;t:k..:f:::$:B:ltA~*~

89

Idota, H. (1996), op. cit., s. 126

34

části

zabývající se vlastnickým

právem, které však téměř beze změny kopírovaly francouzský systém, zatímco části
týkající se osob a

společnosti

přizpůsobeny

byly

japonským tradicím i ustanovení

Rodového registračního systému koseki (? ~ ). Základní společenskou jednotkou tak
nebyl jako v

předchozím

fragmentárním návrhu jednotlivec, nýbrž v souladu s koseki

rodina (Je - *), a ustanoveno bylo i tradiční výhradní dědění nejstaršímu synovi. Obsah
návrhu byl převzatý i do pozdějších návrhů OZ připravovaných v Levé komoře a vyvinuly
se z

něj

návrhy z r. 1890 a 1898, což staví

Dočasná

pozici v dějinách procesu tvorby japonského OZ.

ustanovení

císařského

OZ na

důležitou

90

Kompilační práce na OZ v rámci Úřadu revize zákonů se spojily se stejně cílenými
snahami Komise pro OZ při ministerstvu spravedlnosti poté, kdy se předseda Úřadu,
Kusuda, stal i

členem

této ministerské Komise (7. 1O. 1872). Ministerstvo spravedlnosti
dokončená

pod vedením ministra Etóa postupovalo v práci tím, že Komise zkoumala
Dočasná

ustanovení OZ a Micukuriho

překlad

přítomen

francouzského OZ. Jednání byl

i zahraniční poradce ministerstva spravedlnosti Albert Charles Bousquet, jenž při
zasedáních užíval Georgese Hilarie Bousqueta (poradce Levé komory) jako

tlumočníka.

Mezi Etóem a G. H. Bousquetem se však již 18. listopadu téhož roku rozhořel spor ohledně
práv prvorozeného syna a v obecné
odmítal

tradiční

společenské

rovině

o právní

preference japonské

společnosti,

vůči

vůči

skupiny (muži

ženám, starší

ochraně

které

všech

občanů.

Bousquet

upřednostňovaly

mladším ap.), a požadoval

některé

uzákonění

stejných práv pro všechny.
Takový požadavek by logicky vedl ke zrušení japonského rodového systému, ve kterém
však Etó ostatní japonští členové komise viděli i nadále základní kámen moderního
Japonska. Bousquetova argumentace dávala do jedné roviny zrušení provincií a zavedení
prefektur, které bylo krokem od feudálního k modernímu uspořádání, a právě snahu o ustanovení feudálního rodového systému v moderním právním

řádu.

Na tento zdánlivý rozpor

postupu modernizace Japonska protiargumentoval Etó a ostatní tím, že v prvním případě se
jednalo pouze o politický systém, kdežto v

případě

rodiny jde o

společenskou

strukturu,

o kterou se opírá rozvoj celého státu. Podobně obhajovali i výhradní dědění nejstarším
synem,

neboť

toto podle nich zabrání neomezenému rozdrobení majetku rodiny na nesa-

mostatné a neprosperující celky. Situace Japonska coby ekonomicky zaostalého státu si

90

ibid., s. 127
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nemůže

totiž takové "plýtvání"
země.

dovolit, jelikož by takto nikdy nemohlo dohnat rozvinuté

91

Přes

tyto spory byl,

zřejmě

fragment návrhu, který se

Etóově

díky

oficiálně

naléhání na rychlost, již I O. 3. 1873

jmenoval

Dočasná

dokončen

ustanovení OZ (minpó kari hósoku

- .BUt{&it~lj) a který se považuje za nejstarší japonský OZ. Jednalo se však pouze o 88
článků

týkajících se statutu osob, které navíc narozdíl od minulého návrhu

ustanovení

císařského

OZ) byly v rozporu s Rodovým

po francouzském vzoru pokládaly za základní

registračním

společenský

systémem,

(Dočasná

neboť opět

prvek jednotlivce, nikoli

rodinu. Podle Eppa92 však tento fragment několika způsoby svědčí o tom, že jeho tvůrci
pouze
a

slepě

především

starém

nekopírovali francouzský vzor, ale snažili se o

zohlednění

japonských tradic,

o posílení pozice hlavy rodiny. Tato právní norma byla založena na již rok

překladu

od Micukuriho, což samo o

sobě

dokládá, že

o pouhém nahrazení výrazu Francie za Japonsko, které
ského OZ, nebyly myšleny

doslovně.

japonské hodnoty je existence
vzorem, nebo byly

Lepším

článků,

důkazem

které byly

vytvořeny úplně nově,

buď

původní

mělo stačit

snahy

velmi

pro

vytvoření

kompilátorů

přetvořené

Etóovy výroky
japon-

zahrnout do OZ

v porovnání s jejich

a které posilovaly roli hlavy rodin.

Etó plánoval zavedení této normy do praxe již od I. 7. 1873, ale proti návrhu se
vzedmula vlna odporu. Bez ohledu na
kompilátorům vyčítáno

zohlednění či nezohlednění

japonských

zvyků

bylo

už i samo zahrnutí rodinných povinností do zákona. Morálním

ideálem by totiž bylo, kdyby si každý byl svých povinností

vědom,

aniž by ho na

upozorňovala nějaká norma, která naopak motivuje k hledání možností na její obejití

Etóovy snahy byly
z dlouhotrvajících

přerušeny

jeho

rozepří uvnitř

při

vehementně

novým ministrem, Fukuokou Takačikou
měsíce, během

především

kterých její aktivita
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pravomocí ministerstva

prosazoval, nebyl v

ministerstvu spravedlnosti sice dále
94

93

do Státní rady (19. 4. 1873), vyplývající

vlády, týkajících se

spravedlnosti, a návrh, který on tak
Komise pro OZ

přeložením

ně

pokračovala

důsledku uzákoněn.

ve své

činnosti

i pod

(1835-1919), ale pouze o něco déle než dva

postupně

upadala.

36

3.2.2

Návrh OZ Levé komory

Přímé
příprava

navázání na činnost Komise pro OZ při ministerstvu spravedlnosti představovala
návrhu OZ pod patronací Levé komory.

Při

reorganizaci Levé komory k 24. 6.

1873 se tato stává výhradním legislativním orgánem a do jejích úkolů spadá i "kompilace
ústavy a

občanského

zákoníku". Od

předcházející

při

tvorby návrhu OZ

ministerstvu

spravedlnosti, kdy se vycházelo z překladu francouzského zákoníku, se lišil už samotný
stanovený princip její práce, kdy jako základ pro

přípravu

návrhu

měly

sloužit

tradiční

japonské zvyky a na překlad francouzského zákoníku se mělo nahlížet jen jako na
referenci. Tímto způsobem vznikl ve druhé polovině r. 1873 návrh OZ Levé komory, který
95

sestával z následujících pěti částí :

1) Návrh zákona o

dědictví

a ustanovení o darech (93

články),

článků),

2) Návrh zákona o adopci (JO

články),

3) Návrh ustanovení o opatrovnictví (34

4) Návrh ustanovení o opatrovnictví (schválený návrh) (21

článek),

5) Návrh zákona o sií.atku (původní návrh oddělení pro OZ) (59 článků).
Při přípravě

a

tohoto návrhu byla

pravděpodobně

diskutována

Dočasná

ustanovení

i díky tomu je i v tomto návrhu možné nalézt

francouzskému systému
stoprocentně

opětně

(konkrétně

zákon o s!'íatku) a

části,

části

císařského

více odpovídající

které mu odpovídají

téměř

(opatrovnictví), na jedné straně a na straně druhé části, které znatelným

způsobem reflektují japonské zvykové právo

96

Profesor Išii Rjósuke

.

97

uvádí, že přibližně

ve dvou třetinách článků převažují japonské zvyky nad francouzským právem
celý návrh jako celek vysloužil
zachování japonských

3.2.3

OZ

zvyků

v

opět

těch

kritiku

tradicionalistů,

právních oblastech, kde je

že

představuje

dostatečně

98

.

Přesto si

hrozbu pro

nerespektuje.

Návrh OZ z r. 1878 pod vedením Ókiho Takatóa

Předtím,

než se nanovo

rozeběhly

práce na

tvorbě

OZ, došlo k

několika

událostem,

které ovlivnily názory tehdejší odborné i širší veřejnosti ohledně japonských tradičních

95

Idota, H. (1996), op. cit, s. 128
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hodnot, a tím i možnosti přijetí pozdějších návrhů OZ, který tyto hodnoty buď písemně
definoval nebo dokonce

přetvářel.

Hlavní osobnost dosavadních snah o vytvoření OZ, Etó Šinpei, odstupuje 25. I O. 1873,
v

době,

špičky

kdy mnohé tehdejší vládní

byly v rámci Iwakurovy mise v

zahraničí,

ze

Státní rady do opozice v souvislosti s plánovaným vojenským výpadem proti Koreji.
Od

opozičních

skupin, které útok podporovaly politickou cestou, se v

dostává mezi bývalé samuraje,
vládě,

kteří

své názory prosazovali i ozbrojenými akcemi proti
zatčen

a následkem toho je Etó následující rok

novým ministrem spravedlnosti, Ókim Takatóem
Šinpei původně samurajem ze Sagy.

průběhu času

99

a 13. 4. 1874 odsouzen k trestu smrti

(1831-99), paradoxně stejně jako Etó

100

V roce 1873 byla založena společnost Meirokuša (13Jl :At±), která ač krátkého trvání,
měla

významný vliv na tehdejší

především

na západní

učení, kteří

některé

tradice a feudální

dotýkali

některých

mínění.

společnost

spojovala

učence zaměřené

prosazovali nutnost poznání Západu a nutnost revidovat

přežitky,

z otázek, které

Tato

které brání modernizaci japonského státu. Tím se

měli přímou

souvislost s kompilací OZ, jako byl

rodový systém, rovnoprávnost žen atd., a není tedy divu, že jejími zakládajícími
mimo jiné i Cuda
v

časopisu,

Mamiči

nebo Micukuri Rinšó. V esejích vycházejících

členy

byli

především

který Meirokuša vydávala, byl problém japonských tradic nakonec diskutován

z pozice jejich hodnoty v tom smyslu, že je nutné rozhodnout, které z

těchto

tradic je

nezbytně nutné zachovat a které jsou takříkajíc obětovatelné proti umožnění pokroku.
Byť

např.

s jinými cíli, podobné

odstranění některých

i aktivisté hnutí za všeobecná práva, avšak
Meirokuša tímto

ještě

prohloubily zájem

stejně

101

neprogresívních tradic požadovali
tak jako snahy

tradicionalistů

o

původní

členl'1

společnosti

zvyky a daly jim do

rukou argumenty, které svou jednoduchostí byly pro mnohé snadno

čitelné.

Opíraly se

o invazi západních hodnot do japonské společnosti pod rouškou poznání hlásaného
společností
tradičních

Meirokuša a o porušení harmonie, které by s sebou neslo zrušení dobrých

hodnot a z

něj

vyplývající individuální politická aktivita opozice.

Nemenší zájem o tradice a jejich zachování vzbudila i debata o adopci, která probíhala
v novinách mezi lety 1875-6. Na jedné

100

ibid., s. 36

\Ol

ibid., s. 40

straně

se v ní ozvaly progresivní hlasy požadující

38

zrušení adopcí
straně

dospělých

dědění

osob a

dědici,

jedinému

odpovídali praktickými problémy, které by to

zajištění

pokračování

měl

rodiny, aby se

na což tradicionalisté na druhé

přineslo,

jako byla ku

příkladu

OZ byli v této diskusi identifikováni se
japonská společnost stála.

rodiče,

v budoucnu kdo starat o staré

i emocionálními argumenty typu, že nadvláda zákona je nelidská a studená
záměrným bořením tradičních

102

.

nutnost

Kompilátoři

hodnot, na kterých

103

V roce 1875 dochází k další reorganizaci vládních úřadů coby výsledek Ósacké
konference a smluveného kompromisu mezi vládou a opozicí

představovanou především

Itagakim Taisukem 104 (183 7-1919), jedním z těch, kteří z vlády vystoupili v souvislosti
s plánováním korejského tažení. Zrušeny jsou Levá i Pravá komora a ustaveny jsou Rada

nt!B'G)

starších (příp. Senát) (Genróin připadá

a Nejvyšší soud (Daišin'in -

v souvislosti s legislativní aktivitou jen revize

kompilačním

orgánem se

opět

po

několika

Na ministerstvu spravedlnosti však již

zákonů,

*1lf!B'G).

Senátu

kdežto jejich hlavním

letech stává ministerstvo spravedlnosti.
před

touto

změnou

probíhá na popud ministra

Ókiho aktivita, která by měla přispět k pozdější vyšší přijatelnosti návrhů OZ. Dne
14.

června

1874 byla

uspořádána

konference, jež

měla

rozhodnout o dalším postupu

při

sestavování OZ a jež byla výchozím krokem k rozhodnutí shromáždit existující lokální
zvyky z celého Japonska, aby bylo možné je
a

březnem

1875

měli pověření úředníci

při

další kompilaci zohlednit. Mezi 7. lednem

tyto zvyky sepsat a

doručit

tyto informace do

Tokia. Ókiho přístup k nutnosti zachování tradic v poměru k nutnosti zavedení moderního
systému se specifikuje jako "tři díly pokroku na sedm dílů tradic"

105

.

Na počátku června 1875 byl Óki pověřen dalším pokračováním prací na přípravě OZ, a
byl tak jmenován do
především

102

z

čela

nové komise, která ji

finančních důvodů

až s velkou

měla

časovou

na starost. Její aktivita však
prodlevou, tj. v

započala

průběhu března

1876,

V souvislosti s praxí výhradního dědění nejstaršímu synovi je nutné poznamenat, že taková praxe byla

vyžadována v
Senát vydal

zásadě

nařízení

pouze u

samurajů.

umožf\ující

právě

U rolníkll bylo

dělení dědictví poměrně běžné.

i takové možnosti

rozdělování dědictví,

Když v roce 1873

byli mnozí z nich uvedeni

v úžas, že je jim povolováno něco, co sami považovali za zvykově dané. Tím spíše byli šokováni, když ještě
během
čímž

téhož roku Senát vydal další nařízení, které stanovovalo nutnost dědění výhradně nejstarším synem,

byli rolníci nově v této své doposud tradiční praxi omezeni. (ibid., s. 37)

103
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104
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105
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39

určen směr kompilačních

tím, že byl nejprve

snah. Tato fáze trvala až do

června

téhož

roku. V mezičase, v květnu 1876, založil Óki v rámci ministerstva Úřad pro zkoumání
oblastních zvyků (Čihókanrei toriširabe-Jqoku- ±ili:1J'I:Io/rJI&~lóif.D), který měl znovu a lépe
shromáždit místní zvyky celého Japonska pro
Výsledky

činnosti

tohoto

úřadu,

účely

zvyků,

sbírky

reference

byly

při tvorbě

zveřejněny

zákonů.

nových

až roku 1877 (Sbírka

lidových zvyků- mindžikanrei ruišú- .R*'I:IffiJ~l~) a 1880 (Celostátní sbírka lidových
zvyků- zenkoku mindžikanrei ruišú- :i:OO.E.l;;*'l'lff1J~l~)

komise OZ nemohly

106

, tudíž do aktivit kompilační

příliš přispět.

Za hlavního kompilátora vybral Óki tentokrát samotného Micukuriho, jenž na OZ
spolupracoval s asistentem

Mutagučim

Miroteruem. Jako

zahraniční

práci podílel poprvé Gustave E. Boissonade. Aby se v co

právní poradce se na

největší míře

vyhnul kritice,

rozhodnu! ministr Óki o průběhu kompilace v tom smyslu, že části týkajícící rodového
systému budou zpracovávat
čekat

výhradně

dlouho, a tak ještě v témže

Japonci. I

měsíci,

deník ( Tó~jó ničiniči šinbun - *~ S

dědění

zrušení zvyku

•

revize zákona o adopci
adopčního

•

na sebe však kritika nenechala

kdy práce na návrhu

/:r ~Jj-!if~

zásady stanovené pro obsah určitých částí OZ
•

přesto

- 15. 6. 1876)
107

•

započaly, uveřejnil

článek zpochybňující některé

Konkrétně se jednalo o:

rodového jména a zavedení zákona o
přinášející

Tokijský

dědění

majetku,

její výrazné omezení ve smyslu francouzského

zákona,

zavedení zákona o

sňatku,

který je kopií francouzského zákona a který do

značné

míry omezuje možnost rozvodu,
•

zrušení tradiční instituce inkyo ( ~.~

5 -

oficiální odstoupení do pozadí při

zachování vlivu),
•

neuznatelnost druhých žen (mekake - ~) zákonem,

•

zavedení zákona stanovucího statut osob coby jedincú a odporujícího
rodovému

106

ibid., s. 130

107
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registračnímu

systému koseki.

40

současnému

Ačkoli

článek samotný prezentuje obsah těchto

položek jako nejistý, který se

v konečném návrhu může objevit jinak, je faktem, že všechny z nich se nakonec v návrhu
OZ z r. 1878 vyskytují tak, jak je deník popsal.

34

Návrh první části, Osoby, byl dokončen v září 1877 (džindži- A~- ll svazků, články
část

1-4 70), v prosinci téhož roku následovala

(zaisan ojobi zaisan\:ojúken no šurui -

Vlastnictví a druhy vlastnických práv

Mii:& t: Mii:?JT:1ftm J fi!/J] -

4 svazky, články

4 71-625) a zbytek celkového návrhu OZ doplňovala poslední část dokončená v dubnu
Způsoby nabývání vlastnických práv

1878,

-

1~;v)Jyt

(zaisan!Jojúken wo eru hóhó -

Mii:m:fftm 7

18 svazkl!, články 626-1820). V tomto složení byl coby Návrh OZ z roku

1878 předložen ministru spravedlnosti Ókimu. 108
Jak již naznačovaly zásady pro kompilaci tohoto návrhu zveřejněné Tokijským
deníkem, obsahoval text mnoho položek, které byly v rozporu se zavedenými tradičními
zvyky japonského obyvatelstva. Takovéto pro mnohé přehnané novátorství bylo zřejmě
možné předpokládat minimálně ze dvou dllvodů. Prvním je najmutí zahraničního poradce,
který v každém

případě

odchyluje

směr

sestavování OZ od japonských tradic

směrem

k modernímu západnímu právu. Na dalším místě je pak osoba Micukuriho coby hlavního
kompilátora. Jeho dřívější aktivita v pozici jednoho ze zakládajících členů společnosti
Meirokuša je pravděpodobně dostatečně výmluvná v tom smyslu, že mu částečné
opouštění tradičních

hodnot není cizí, a podobné

jen logickým výsledkem.
v jedné

osobě

Stejně

směrování

prací na sestavení OZ je tak

překladatele předlohy

tak funkce

a jejího zpracovatele

je nejenže diskutabilní z hlediska možnosti kontroly

vyskytuvších chyb, ale

nutně

právě

vede

normy. Tato tendence musela být tím

k

přiblížení

silnější,

případně

se

výsledného zpracování a originální

že Micukuri nebyl

vzděláním

právník, proto

by jeho samostatná činnost, která by mohla vést k většímu zohlednění tradic Japonska,
byla pro

něj

mnohem

složitější

než více

méně přímý překlad,

který nakonec z

činnosti

komise vznikl. (Úloha a pravomoce Micukuriho asistenta Mutagučiho budou v této
souvislosti

předmětem

dalšího výzkumu.) O zkušenostech Micukuriho na poli

právních norem není pochyb,

přesto

i kvalitativními nedostatky, které z
Při

hodnocení ze

současného

však v porovnání s

něj

předcházejícími

po technicko-právní stránce

návrhy

přípravy

trpěl

dělají druhořadý

tento

zákon.

pohledu je nutné se ptát, co vedlo ministra spravedlnosti

Ókiho, který sám sice nutnost pokroku a modernizace nepopíral, ale pouze v omezené míře

108

ibid., s. 130
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("poměr
při

již

může

3:7"), k tomu, aby nechal celé dva roky běžet práce komise, jejíž výsledky byly

uvážení

jevit

buď

čehož dřívější

předpokladů

Zvláště

odsouzeny k nezdaru.

pak dosazení Micukuriho se
něčeho,

jako nedostatek úsudku nebo jako jakýsi zoufalý pocit o dosažení
pokusy o

vytvoření přijatelného

OZ nedokázaly. Podle mého názoru je

pravděpodobné, že si Óki byl očekávatelného výsledku vědom, přesto existovaly důvody

k pokračování započatých činností, a navíc ke zvolení právě takového postupu. Za stávající
situace, kdy některé vlivné skupiny ve vládě i mimo ni oponovali už samotné myšlence na
existenci psané podoby právních norem regulujících

občanskoprávní

vztahy, by v

zásadě

jakákoli snaha o pracnou a nákladnou kompilaci, která by i pro "umírněné tradicionalisty"
dostačujícím způsobem zohledňovala

japonské zvyky, byla

vlastně

jen marným

lopotěním

se. Na druhou stranu byla jinými, také vlivnými, skupinami vnímána nutnost co
nejrychlejšího přijetí moderního právního systému (důvody viz samostatná kapitola), což
nutilo Ókiho v tomto směru vykazovat na ministerstvu spravedlnosti nějakou aktivitu, aby
se vyhnul kritice tohoto druhého myšlenkového tábora. "Plánovaný neúspěch" návrhu OZ
z r. 1878 se tím pádem dá
kdy

při

přisuzovat

sledování shodného cíle

(vnitřní

osobnostmi preferovány rozdílné
v kombinaci s nízkým

počtem

názorové nesourodosti v tehdejší vládnoucí
a

následně vnější

prostředky.

posílení Japonska) byly

skupině,
různými

Volba Micukuriho za vrchního kompilátora

osob, které se na

činnosti

komise podílely, se z tohoto

hlediska zdá naopak ideální, jelikož Micukuri sám by se jistě na kompilaci vedené kýmkoli
jiným tak jako tak podílel, a takto tedy byla v tehdejší rozpočtově napjaté situaci snížena
nákladovost na minimum. Jako vedlejší kladný efekt je v každém

případě

nutné

počítat

i tříbení Micukuriho (a Mutagučiho) právnického povědomí, což bylo výhodou do dalších
kompilačních

aktivit.

Ministr Óki po prozkoumání předloženého návrhu OZ z r. 1878 prohlásil, že není
možné cizí texty přeložit a v takové podobě přímo aplikovat na vlastní občany, a návrh
zamítl. V témže roce byly rovněž schváleny tzv. Tři nové zákony (san\:inpó - -=.~Jf{t)
určující

systém místní samosprávy a vládní politika se dále posunula směrem ke ctění

starých hodnot 109 • Návrh OZ se tak stal ještě více nepřijatelný a jeho nepříznivý osud se
tím

zpečetil.

109

ibid., s. 130
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3.3

Starý

občanský

Boissonadeův

zákoník, neboli OZ z roku 1890, neboli

V nastalé situaci se usoudilo, že ani
návrhu by nebylo možné

vytvořit

z

důkladnou

něj přijatelnou

revizí a

OZ

přepracováním předchozího

verzi. Jako východisko tedy nebylo

možné nic jiného, než začít další kompilační proces od začátku. Ústřední postavou nového
návrhu se stal Gustave E. Boissonade, který krátce
zákoníku. Kompilací OZ byl
sedm let po jeho

příjezdu

náročnosti přípravy

ukázala jako zcela

pověřen

předtím dokončil

ministerstvem spravedlnosti v

do Japonska. Podle Boissonadeova
měla

návrhu OZ

návrh Trestního

průběhu března

původního

odhadu

práce trvat nejvýše 5 let, dobu, která se

nedostatečná, neboť

ve

dvojnásobek tohoto předpokládaného času

skutečnosti

110

1879,

časové
později

trvalo sestavení návrhu více než

• Pro pozdější vývoj je podstatné, že již od

první poloviny sedmdesátých let 19. století probíhal v japonsku postupný odklon od
především směrem

francouzského vzoru v právních otázkách, a to
Postupem

času

francouzské

se totiž

společnosti

počínalo

podobá

jako v Japonsku existovala
(v Japonsku samurajové, v
zřízení

V

době

v

čele

s

císařem,

ukazovat, že struktura japonské
struktuře společnosti německé,

početná

skupina

Německu Junkeři),

a proto se i

a

německý

příslušníků

k

německému

společnosti

ve které

zahraničních

se více než

například stejně

bývalé vojenské šlechty

obě země měly

i velmi podobné státní

právní systém pro Japonsko více hodil.

zahájení prací na tomto návrhu OZ byl již Boissonade poslední z

vládních

právu.

neněmeckých

poradcú, který púsobil na poli právní vědy.

Činnost na návrhu byla započata v lednu 1880 (podle jiných zdrojů v prosinci 1879)

111

•

Boissonade dostal podle vlastních slov naprostou svobodu ohledně členění OZ, obsahu
i způsobu kompilace. Struktura připravovaného OZ byla určena následovně:
Část první: Osoby

Část druhá: Vlastnické právo
Část třetí: Nabývání vlastnictví

Hlava první: Nabývání vlastnictví podle zvláštních ustanovení
Hlava druhá: Implikované nabývání vlastnictví

110

Ókubo, J.: Nihon kindai hó no c'iči Bo111asunaado (S ;:$:.i!If~f}_:;O) )(

japonského moderního práva), 1977, s. 134
111

ldota, H. (1996), op. cit., s. 131
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Část čtvrtá: Závazkové právo
Část pátá: Důkazy

Za základ
pouze

při

stanovení této struktury a obsahu návrhu byl vzat francouzský OZ, ovšem

rámcově, neboť

poměrům. Téměř

značné

jeho ustanovení se do

v této

podobě

byl OZ posléze i

přizpůsobovala

míry

přijat.

Drobnou

změnou

japonským

bylo zrušení

rozdělení třetí části na první a druhou hlavu a zrušení očíslování první a druhé části 112 .

Části, které by mohly být pro tradicionalisty cílem kritiky, že jejich obsah nemůže
uspokojivě
měl

kompilátorům,

japonským

po nichž je

Boissonade pouze zkontrolovat po formální legislativní stránce. Tím by se na druhou

stranu
v

svěřeny výhradně

napsat cizinec, byly

předešlo předchozím

případě

ohledně

část oficiálně

třeba důkladně

tradičních

rodinných

jejich modernizaci na
ani odborná
připravený

veřejnost

rozdělení

kompilace na ,japonskou a

prosazovala proto, že pro správné

znát hluboko

začlenění

do

zákonů

by

zakořeněné

japonské zvyky. V této argumentaci se

vědomý

téhož, avšak spíše než statické zakotvení

shodovala s Boissonadem, který si byl
prvků (např.

velmi silné postavení prvorozeného syna) by uvítal

základě

dostatečné

si

jejich

změny

znalosti. Bylo mu

rodového systému

nepřeje,

návrh v tomto smyslu nebyl v žádném

nastavený rodový systém neodpovídal jeho
pravomocí souhlasil i proto, že nepovažoval
Podle jeho názoru bylo

podstatnější

především tedy vlastnické právo.

3.3.1

právní kvality návrhu, které se objevily

Micukuriho OZ z roku 1878. Vláda

Boissonadeovu"
bylo

výtkám

jasné, že laická

a proto že by jakkoli dokonale

případě přijat.

představám,

změnu

nicméně

s

I

přesto,

rozdělením

tohoto systému za

tradičně

že

kompilačních

palčivý

problém.

upravit zákony vztahující se na exteritorialitu

cizinců,

113

Části OZ tvořené Boissonadem

V únoru 1880 opouští dosavadní ministr spravedlnosti Óki Takató svůj ministerský post
a stává se předsedou senátu. Již v dubnu téhož rokuje při senátu zřízen Úřad pro kompilaci
OZ (minpó hensan Jqoku- ~{i:;ff;jjj\~Ji'D) a Óki se stává předsedou kompilace OZ (minpó

hensan sósai- ~ytffi~tť~). O měsíc později je stanovami tohoto Úřadu určena jeho
struktura
oddělení

tvořená čtyřmi odděleními,

první.

Přípravou

z nichž se

přípravou

prvotního návrhu zabývalo

se zde rozumí vlastní sestavování obsahu jednotlivých

samotným Boissonadem ve

francouzštině,

112

Ókubo, J. (1977), op. cit., s. 135

113

ibid., s. 136
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překládány

článků

do japonštiny

j

Micukurim, dále Kurogawou Seiičiróem a Isobem Širóem 114 , z nichž všichni byli znalí
francouzského práva.
čtvrtého oddělení,

S výjimkou

které

mělo

za úkol

shromažďovat

z celého území

japonské tradice a zvyky, byla hlavním úkolem Úřadu debata o předložených připravených
článcích. Schůze,

kde

měla

rozprava probíhat, se konaly každé úterý a pátek. Zprvu

postupoval Boissonade tak, že po

předložení

vyhotovených

článků

jejich obsah

přítomným

členům Úřadu verbálně vysvětlil, ale později vzhledem k nutnosti neustálého tlumočení

a ke

skutečnosti,

že z debaty nebyl zaznamenáván nijaký zápis, od tohoto systému upustil.

Namísto toho nechal posléze vždy

přeložit

nejen samotný text OZ, ale i jeho rozbor, a oba

materiály rozdal diskutujícím. Podle Isobeho Širóa však měly tyto schůze od debaty velmi
daleko. Jen málokdy

někdo

položil otázku a obvykle celá

schůze

probíhala tak, že

předpokládaní diskutující celou dobu jen mlčeli a poslouchali Boissonadeův výklad. 115
průběhu

V

práce se vyskytlo i

v březnu 1881, kdy bylo
s tempem, kterým

několik sporů

dokončeno

mezi Boissonadem a Isobem. Na

článkl't

i s výklady, nebyl lsobe spokojen

dokončených článků přibývalo,

a požadoval tak po Boissonadeovi

350

rychlejší práci. Ten však tvrdil, že rychleji už pracovat nejde,
dokončeno

roku

problém

již 500

ohledně

a ohledně údajné

příklad

článkl't. Později, pravděpodobně

přesto

jeho textl! (zpúsobené

září

téhož

v roce 1882 nebo 1883, vyvstal

nízké kvality papíru, který Boissonade používal na
nečitelnosti

bylo do

zřejmě právě

předkládaný

návrh,

nekvalitou papíru).

V tomto případě ministr Óki připomněl Isobemu výši Boissonadeova platu a upozornil ho
na

skutečnost,

že bude-li se kompilace zdržovat takovýmito malichernostmi, bude to stát

vládu mnohem více peněz. 116
Kromě

práce na

tvorbě

nových

dubna 1883 na právnické škole
souběžně tvořený

této

aktivitě

článkl!

při

OZ

přednáší

Boissonade od

ministerstvu spravedlnosti. Obsahem

návrh OZ a jejich vedlejším efektem je revize

je v roce 1883

května

dokončen

revidovaný návrh 600

některých
článků

jednalo o dva oddíly druhé části OZ (vlastnické právo- šojúkenlidská práva (závazkové právo) (bukken to džinken (saiken)-

114

Idota, H. (1996), op. cit, s. 131, !i!J,JII;M~-·ů[l, ~i)t!'iii!J:Clll~

115

Ókubo, J. (1977), op. cit, s. 138

116

ibid., s. 139

117
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přednášek

jeho

OZ.

fiJTiftl),

1880 do

částí.

je

Díky

Konkrétně

se

věcná práva a

t!o/.Jtl ~ Atl(fltl)). 117

V roce 1885, kdy byla

dokončena

i první hlava

výkladem, nastal problém s Boissonadeovým dalším

12 let odjeho

příjezdu,

samozřejmost.

dopis Ókimu a Jamadovi
hlavní

důvody

dlouhodobá

uvedl

OZ (401

působením

článků)

i s jejím

v Japonsku. Uplynulo již

ajako každé tři roky měla být tedy opětně obnovena jeho smlouva.
pokračování

Ministerstvo spravedlnosti považovalo
poradce za jakousi

třetí části

118

překvapivější

Tím

pak však byl

poměru

zřejmě

na pozici

Boissonadel'1v

že smlouvu obnovit nehodlá a že se chce vrátit do Paříže. Jako

,

svůj věk

nepřítomnost

jeho pracovního

(60 let) a zhoršující se zdravotní stav a dále

na své domovské

pařížské univerzitě

mu

skutečnost,

značně ztěžuje

že

udržení

tamní akreditace. Problém se sestavením zbytku OZ, jenž by neodvratně nastal, měl
v úmyslu

vyřešit

tak, že by své návrhy posílal i s

komentáři

pouze v psané

podobě, stejně

jako by písemně předkládal připomínky k částem OZ, které měli kompilovat sami Japonci.
časový

Navrhoval i daný
dokončil

zřekl

návrh 4. a 5.

části

harmonogram, podle
OZ i s

nároku na plat. Nakonec

nějž

komentáři, přičemž

nicméně

by do února
za

příštího

část vytvořenou

roku (1886)

ve Francii by se

Boissonade podlehl naléhání japonské strany

a souhlasil s dalším prodloužením svého působení ve službách japonského ministerstva
"
sprave dl nos t 1. pnmo
v J apons k u. 119

Obsah druhé a
týkajících se

třetí části,

dědění,

byl

který

dokončen

měl

na

být

vytvořen

počátku

Boissonadem, tedy vše

kromě článků

roku 1886. V návaznosti na to byl ke konci

března téhož roku zrušen Úřad pro kompilaci OZ, avšak hned v dubnu vznikla Komise pro

kompilaci návrhu OZ při ministerstvu spravedlnosti, kde začalo probíhat sestavování těch
částí

OZ, které měly být svěřeny výhradně Japoncům, a to počínaje první částí - Osoby.

Ministr spravedlnosti Óki předložil dokončený díl předsedovi vlády ltóovi Hirobumimu

(1841-1909) s požadavkem na jeho
přímluvy

přijetí

120

coby zákona, avšak i přes Boissonadeovy

za okamžitou akceptaci čekal návrh ještě zdlouhavý revizní koloběh. Vláda

předložila těchto

asi tisíc článků dedikované legislativní instituci, senátu, který 6. 12. 1886

zvolil šest členů revizní komise, která návrh do 20. dubna následujícího roku zkoumala, a
poté byl návrh navrácen zpět vládě. Důvodem k tomuto navrácení byl požadavek ministra
zahraničí, Inoueho Kowašiho 121 (1843-1895), na sjednocení vytvářených právních norem

118

Jamada Akijoši (1844-1892) (W S3~Jl~)

119

ibid., s. 140-141

121
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základě

na

jednání zvláštní komise. Vláda se pokusila

předložit

tuto

část

senátu

ještě

jednou, 5. 1O. 1887, avšak i v tomto případě senát po rokování vládě vrátil (23. 1. 1889). 122
Komise pro zkoumání zákonů (hóricu toriširabe iinkai - ~:i.df:.J&~)Ii]~ ~ *), kterou
ustanovil Inoue v průběhu roku 188i 23 (případně 6. 8. 1886 124 ), měla za úkol přispět
k rychlejší

přípravě

zákonú, což bylo dle lnoueho

důležitým předpokladem

pro možnost

revize nerovnoprávných smluv. Po ztroskotání jeho snah o revize smluv byla
komise již 21.
předsedou
hlavičkou

října

převedena

téhož roku

nicméně

pod pravomoc ministerstva spravedlnosti, jejím

se stal ministr Jamada Akijoši, a další kompilace tedy probíhala

opět

pod

tohoto ministerstva.

Dosazení Jamady do tého nové funkce bylo dúsledkem silného tlaku Itóa v tomto
smyslu. Jamada sice
jeho

pozdější

původně

neprojevoval

příliš

entuziasmus v prosazování rychlého

přízvisko "kmotr zákona" (hótenhaku -

nadšení nad tímto svým zaúkolováním,
dokončení

OZ mu však nakonec vynesl

1t$1ó). Podle stanov této komise z 14. 11. 1887

byla tato rozdělena na dvě části, a to na výkonné členy komise (hóricu toriširabe iin- ~t
1$.1&~~ ~)a

studijní členy komise (hóricu toriširabe hókoku iin- ~t:ff:.J&~)If]i(;a-'6-~ ~).

Druzí uvedení

měli provádět předběžná

zkoumání návrhú zákonú

předkládaných později

na společných schůzích komise. Členy byli i Boissonade, který pokračoval v tvorbě návrhu
OZ, a Herrmann Roessler, který dokončoval svúj návrh obchodního zákoníku.

125

Konkrétní postup komise byl v první fázi velmi podobný procesu v Úřadu pro kompilaci
OZ

při

senátu v tom, že Boissonade psal

přeložen

studijními

úpravy. V tomto

členy

bodě

komise,

kteří

opět

přijetí či

návrhu. Vzhledem k tomu, že se tak

dělo

přítomní

neměli

členové,

ti však již

francouzštině

němu připravovali zároveň

k

se ujímala iniciativy druhá skupina

materiály prodiskutovala, rozhodla o

i ostatní

svúj návrh ve

na

člení'!

rozbor a návrhy na

komise, která

zamítnutí úprav a

společných

a ten byl poté

předložené

určila znění konečného

schúzích, byli jako pomocná síla

v průběhu této diskuse rozhodovací pravomoc.

Členy, kteří byli pověřeni tímto konečným rozhodováním, jmenoval přímo ministr Jamada,
členové

starající se o

překlad

a

122

ibid.,s. 141-2

123

Ido ta, H. ( 1996), op. cit., s. 131

1'4 •

předběžné

prozkoumání originálních francouzských textú

.

- Okubo, J. ( 1977), op. c1t., s. 142

125

ibid., s. 150-1
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převážně

byli

přímí

případně

Boissonadeovi žáci,

francouzského práva během studia v zahraničí.

se jednalo o

dřívější

studenty

126

Zásadním rozdílem oproti kompilačnímu procesu v Úřadu při senátu byla skutečnosti,
že Boissonade na tato jednání

neměl vůbec přístup.

nemocný Boissonade relativní klid na tvorbu dalších

A však i díky tomu
článků

měl

v té

době

OZ, a postupoval tak velmi

rychle. Čtvrtou část OZ dokončil ještě před započetím činnosti komise, na začátku
listopadu 1887, pátá

část

byla dohotovena 19. února 1888. Celý následující rok, do

2. 3. 1889 však trvalo Boissonadeovi psaní
byly jednotlivé úseky sestaveny, byly
První zasedání komise probíhalo
během

84 zasedání zkonzultovala

dostatečné

záznamy,

předpokládá

vzhledem k tomu, že v

komentářů

k

těmto dvěma částem.

postupně předkládány

pravděpodobně
části

komisi k diskusi.

4. 12. 1887 a komise do 25. 9. 1888

I až 4 Boissonadeova návrhu.
část

se, že pátá

době ukončení činnosti

Tak, jak

byla

zřejmě

Ačkoli

diskutována

komise nebyl k této

části ještě

nejsou
později

zhotoven

komentář 127 • V průběhu své práce zasahovala komise do původního textu velmi znatelně,
a revidovaných

či

zcela

vypuštěných

míst bylo

značné

množství, s

čímž

Boissonade

vyjadřoval nesouhlas i např. v dopisu děkanovi právnické fakulty pařížské univerzity 128 ,

avšak Boissonadeovi byl

odepřen

i

přístup

na jednání, natož aby mu bylo

umožněno

do

rozhodnutí komise dokonce zasahovat.
Na

základě

provedených úprav

připravili

studijní

členové

komise tzv. návrh pro

opětovné přezkoumání (saičósa an- "llfW!l1lt~), který byl předložen k posouzení Revizní

komisi nově k tomuto účelu vytvořené (saičósa iinkai - "llfW!l1lt~ ~ ~). Tato komise
prodiskutovala nesmírným tempem, od 3. 7. do 25. 12. 1888, všech

pět částí

návrhu OZ a

jeho konečné znění bylo předloženo Jamadou ministerskému předsedovi Kurodovi
dny

129

o dva

později.

Ihned po

předložení

se objevily první kritické hlasy.

Nejsilnější zazněl zřejmě

na

půdě

senátu od Muraty Mamorua 130 , jednoho ze členů bývalé komise pro zkoumání zákonů

126

ibid., s. 151

127

ibid., s. 154

128

ibid., s. 155-6

129

Kuroda Kijotaka (1840~1900) (~ffiťfl{~!)

130

H rn '<i'
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(hóricu tori.\:irabe iinkai- r:tff:I&WiiJ~ ~ :@;). Vytýkal komisi, že ačkoli jejím úkolem bylo
společenskou

prozkoumat možnosti aplikace OZ na danou
případné

Na

kolize návrhu s jinými existujícími zákony,

přílišný spěch

dříve,

důkladnosti

na úkor

vůbec

Důvodem

prvního japonského parlamentu.

pokud by se kompilace OZ

přesunula

těmito

otázkami nezabývala.
upozorňován

uvážení obsahu návrhu byl Jamada

ten na to však nedbal, jelikož byl hnán snahou o

otevřením

se

a politickou situaci a zjistit

do

nově

dokončení

ještě před

tvorby OZ

předpoklad,

k této snaze byl

vzniklého parlamentu, trvala by

již

že

nepřijatelně

dlouho. S ohledem na to, že Jamada považoval OZ za jednu z nutných podmínek revize
nerovnoprávných smluv, argumentoval ve

prospěch

jeho urychleného

přijetí

potenciálním pozdržením přehodnocení těchto smluv se západními mocnostmi.
Muratův

nesouhlas nebyl zcela

návrh opravdu v

rekordně

jednání probíhala

každodenně

nezodpovědně,

nezhostila

implementovala.

Muratův

aniž by si všímal jejích
přiblížení

Vláda

krátkém

neoprávněný,
čase.

To bylo však do

po velmi dlouhou dobu.

je možné doložit množstvím
postoj tedy

přehnaně

senát apel

předsedy

a

které vedly

že se svého úkolu

vypuštění,

které do návrhu

jednoznačně

společně

nesouhlas

s návrhem obchodního

některých senátorů

vyslyšel

vlády Kurody, který jej nabádal k pouze hrubému posouzení
měla

tato myšlenka

opěta

v

postavě

Jamady, jenž se tímto dále zasazoval o co nejrychlejší dovršení celého
procesu. Pravidla, jež se
(Dočasná

ke znatelnému

poměrům.

struktuře soudů. Přes

bez zabývání se jeho podrobnostmi. Zdroj

téhož roku

předložený

míry dáno i tím, že její

Skutečnost,

změn

senátu návrh OZ k posouzení 24. 1. 1989

zákoníku a návrhem zákona o

značné

131

posuzuje jediný aspekt práce této komise,

skutečných výsledků,

Boissonadcova návrhu japonským
předala

jelikož komise projednala

měla

právě

návrhů

ministra

kompilačního

na podobné posouzení aplikovat, schválil senát 4.

března

pravidla komise pro hrubé posouzení- daitai kafu kaigi karikisoku-

:;k:f;$:riJ~:@;~{&JJHtiJ) a o tři dny později začala schůze, která se návrhy zabývala. Na této

schůzi bylo zvoleno sedm členů Komise pro zkoumání OZ (minpó šinsa iinkai-

B!:r:t'-iJJt

~ ~ :@;). Ti potřebovali na tuto úlohu přibližně čtyři a půl měsíce, z čehož se usuzuje, že

jejich posouzení nebylo pouze povrchní, ale zabývalo se jednotlivými články návrhu.
Jejich revidovaná verze byla posléze předložena opět vládě, která ji v souladu

131

ibid., s. 155-6

49

předala

s pravomocemi jednotlivých institucí

připomínkám.
Přibližně
několik

července

na konci

zase senátu k dalším

132

v témže období, od

událostí, které

počátku

přihodilo

roku 1889 v krátkých intervalech, se

měly alespoň nepřímý

vliv na

pozdější

První z nich bylo vyhlášení japonské ústavy a zákona o

projednávání návrhu OZ.

císařském

V dubnu a květnu následovalo prozrazení tajného Ókumova

133

dvoru ll. února 1889.

(ministr zahraničí) návrhu

na revizi nerovnoprávných smluv anglickému listu Times, odkud se informace dostaly i na
stránky japonských novin. Obsah textu byl impulzem k silné protireakci, která vedla
v důsledcích až k atentátu na Ókumu a v říjnu k demisi celé vlády. Květen toho roku však
přinesl

i

zveřejnění

návrhu první

části

OZ, který zpracovávali

vyvolal svou pokrokovostí a moderností

bouřlivou

kritiku.

sehrál zejména nesouhlasný článek Společnosti právníků
norem (1889), který jejich
zvyků

tvůrcům

vytýkal

134

přílišný spěch

výhradně

Důležitou

Japonci a který
roli

dlouhodobě

Názor na kompilaci právních
a nerespektování japonských

(více kapitola Spor o OZ). Bez vlivu nebyl ani fakt, že Boissonade

uskutečnil

případně argumentačně podpořit

stanovisko

v daném roce cestu do Francie, a nemohl tak
prosazující nutnost brzkého přijetí zákonů.
Za popsané situace se konala 29.
revidovaný návrh OZ, a to
vylučujících

opět

135

července

druhá

na principu

schůze

senátu, která

březnových dočasných

zabývání se podrobnostmi jednotlivých

článků.

měla

posoudit

pracovních regulí

Znovu vyvstalá vlna kritiky

proti tomuto zrychlenému postupu byla i v tomto případě přehlasována a návrh byl
v senátu schválen. Dalším krokem rokování o tomto návrhu byla jednání Tajné rady 11. a
15. března 1890, na jejichž konci Rada návrh schválila. Během několika měsíců, které
mezi schválením návrhu v senátu a jeho

předáním

Tajné

radě

uplynuly, provedla vláda

v návrhu údajně několik dalších změn, které v konečném návrhu zůstaly.

136

132

ibid., s. 158

133

Ókuma Šigenobu (1838-1922) (::kf\l!!:!lH~)

134

yt~±f'2- spolek tvořený především členy právnických fakult Tokijské a Císařské univerzity, který

oponoval aplikaci Boissonadeova OZ
135

ibid., s. 158-161

136

Vzhledem k výhradní legislativní funkci senátu musel být každý konečný návrh zákona buď před jeho

vyhlášením, nebo případně po něm, senátem schválen. Po posledních změnách provedených vládou si to tedy
vyžadoval i OZ. To se

mělo

stát 21.

května

1890, ale po kritice Muraty Mamorua, že na to nemá v té

50

době

Zdánlivé dovršení Boissonadeových deset let trvajících snah nastalo 21. dubna 1890,
kdy byl OZ oficiálně vyhlášen jako zákon č. 28. Účinnost OZ byla však stanovena až na
téměř

o

tři

roky

pozdější

datum, na 1. ledna 1893. Tento termín navrhla Tajná rada a

schválil jej i ministr Jamada. Podle Boissonada byl prvotní odklad
přesto

bylo politováníhodné, že se

kvůli

této

relativně

změny zákonů,

zformovat tendence požadující další

účinnosti

dlouhé

adekvátní, ale

době stačily

mezitím

jež nakonec vedly k rozpoutání sporu

o OZ a ve výsledku k neblahému osudu tohoto Starého občanského zákoníku.
Je

nicméně těžké

či dřívější

posoudit, zdali by okamžité

zavedení OZ do praxe bylo

137

vůbec

možné nebo zda by zabránilo následnému sporu. Nesouhlasné argumenty se totiž
objevovaly v senátu do poslední chvíle
Murata

ještě

podobných

v únoru a znovu pak v
argumentů,

projednání a disrespekt

pozdějšího sporu o právní normy.
částí

Tvorba

1890 vybízel k

zvyků,

parlamentu i

veřejnosti,

aby byly
byly

zastáncem odkladu

kteří

později

svěřeny

třetí části,

se na kompilaci

zmiňovaný

OZ s využitím
rychlost

přehlasována,

působnosti

OZ v

ale

průběhu

kompilátorům

k

přijatelné

přípravě výhradně
dvě části

japonským

OZ, avšak

znalost

křídlo

vlády,

Konkrétně

členům

obě

Komise pro

byly velmi

citlivě

část

první,

se jednalo o

Implikované nabývání vlastnictví

těchto úseků

značnou

pro tradicionalistické

vnímány ve smyslu zachování japonských tradic.

Japonci,

již

přílišná

tedy

OZ, jejichž kompilace si vyžadovala

zkoumání zákonú. Jednalo se sice pouze o

Osoby, a druhou hlavu

přehodnocení

Společnost právníků,

OZ svěřených japonským

japonských

příklad

138

zmíněno dříve, části

Jak bylo již

vyhlášením OZ. Na

japonským tradicím. Jeho kritika byla sice

ještě přesvědčenějším

on se tím stal

3.3.2

březnu

měla dříve

jako
vůči

před

(dědictví).

Všichni

podíleli, byli ze skupiny studijních

členú

komise (hókoku iin- $R-E~ ~) a byli silně orientovaní na francouzské právo. Je pravdě
podobné, že

právě

tento druhý aspekt

přispěl značnou

mírou k tomu, že jejich návrh

vykazoval výrazně moderní prvky evropského práva a je
. 139
po k ro k ovy.

celkově

vnímán jako

senát čas, bylo schvalovací řízení odloženo - oficiálně kvůli tiskovým chybám - a zřejmě se již nikdy
nekonalo. Tím si vláda
137

ibid., s. 162-3

138

ibid., s. 163

139

ibid., s. 157

údajně

popudila proti

sobě některé

51

ze

senátorů.

(ibid., s. 162)

V porovnání s ostatními úseky OZ se

tvorby

dokončeny během několika měsíců.

avšak poté byly
v

počátek

průběhu července

1888 a pro získání

schvalování se tento návrh rozeslal

časovém

předsedovi

horizontu do konce téhož roku.

společné schůze

Komise pro zkoumání

1iJf ~ ~) a poté "druhé

dvou

částí

následně

"druhý návrh",

byl tímto

způsobem dokončen

prvního návrhu došlo

pro další proces revizí a

Nejvyššího soudu, Státnímu zástupci,
140

jejichž odpověď se vyžadovala

,

Následně proběhly před

zákonů nejdříve

projednáváním v rámci
schůze"

"výzkumná

(kenkjúkai -

vyprodukovala postupnými revizemi "prvního návrhu"

"přezkoumaný

návrh" a

"konečný

návrh". Návrh první
třetí části

1. dubna 1890, návrh druhé hlavy

předložila

26. 5. 1890 návrh

těchto úseků

části

OZ

21. dubna téhož

roku a poté je předseda Komise předložil společně k pozouzení předsedovi vlády.
Vláda

opozdil,

čtení" (nidokkai - =~Je~). Teprve poté se návrhem zabývala

postupně

hlavní komise, která

dotvoření

K

referenčních názorů

předsedům soudů, vrchnímu soudci a guvernérům
v

zmíněných

141

OZ senátu, kde byla pod vedením

předsedy Kusumotoa 142 ustanovena 15členná výzkumná komise. Tato skupina provedla do

druhé poloviny
článků

července

části

první

OZ tak zbylo pouhých 283

ztenčila

z 295 na

méně

výtkami

vůči

zákonům obecně

OZ a

buď zbytečná, neboť

původních

téhož roku v návrhu velmi rozsáhlé revize. Z
článků, část

než polovinu, tedy 143

článků.

o

dědictví

jejich definice poškozuje "krásné národní zvyky",

část,

přepracovaný

bez dalších

návrh byl 18.

dostatečně zakořeněny, případně

přistoupilo

připomínek

září předložen

dvěma

společenských vztahů

k

důsledné

eradikaci

takových ustanovení, která do takové šablony nežádoucích článktt zapadala.
Takto

2. hlava) se

V souladu s obvyklými

se s argumentací, že je definice

jsou jejich principy mezi lidmi

(III.

412

na hromadné

schůzi

že

právě

143

senátu, kde byl

schválen. Po absolvování posledního formálního kroku, kterým

bylo posouzení Tajnou radou, mohly být i tyto části OZ vyhlášeny 7. října 1890 jako zákon
č. 98. Účinnost tohoto zákona byla stanovena na stejné datum, jako tomu bylo u částí, které

byly

vytvořeny

Ještě před

140

na

základě

vyhlášením

Boissonadeova prvotního francouzského textu, tj. na 1. I. 1893.

nicméně

vláda, nespokojená s

některými

škrty

či

úpravami OZ, jež

daišin'inčó- :k1i~J\;;Bi:, kendfičó- ffri*~- saibanšoc'ó -1~'fiJPfrf;t, dfó=aband=i- l:flí',''flj~,

fukenčidži-

Jffj)fJ:il:lJ

141

ibid., s. 157-8

142

Kusumoto Masataka (1f~;;js:lE[íÍii)

143

ibid., s. 165
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provedl senát, provedla v deseti
o

dědictví zpětnou změnu

v

podobě,

zpětné

na

případech

původní znění

schválení

konečné

Důsledkem

říci,

Poněvadž

bylo to, že se mnozí ze

senátorů

zavedení OZ do

účinnosti

v

části

Vyhlášený zákon tak nebyl

se ale jednalo v

alespoň

zásadě

vlastně

že stanovisko senátu tím bylo

pouze

ignorováno.

stali zastánci nutnosti dalších revizí OZ,

respektive odpůrci uvedení OZ do právní účinnosti.
skutečného

článků.

jeho legislativní funkci vyžadovalo

podoby zákona senátem.

o formální úkon, je možné

článcích

o osobách a v sedmi

daných

kvůli

kterou schválil senát, což si

části

v

144

Tím se snížily šance na prosazení

v rámci tzv. "sporu o zákoníky", který se pomalu

rozpoutával.
Předmětem sporu o zákoníky (hótenronsó -1:t~~íÍ!l$) se stal nejdříve Obchodní a poté

i

Občanský

zákoník.

Vytvořila

Nobušige a která požadovala z

se skupina, jejíž nepsanou
důvodu

vůdčí

osobností byl Hozumi

údajné nutnosti dalších revizí

(NWWK)

odložení (odtud její běžné označování enkiha
zákoníků v platnost označovaným jako

zákonů

jejich další

v protikladu k zastáncům uvedení

dankóha ( itfT1T tiK)). Po dlouhých diskusích a

zkoumání v komisích byl jako výsledek sporu 22. ll. 1892 vyhlášen coby zákon
o neomezeném odložení
občanský
pokusů

zákoník,

OZ, který s

případně Boissonadeův

konečnou

věnuje

8 zákon

platností odsunul tzv. Starý

OZ, pouze do role jednoho z

o kompilaci a aplikaci OZ v Japonsku v

o zákoníky se

3.4

účinnosti

č.

počátečním

neúspěšných

období Meidži. (Sporu

samostatná kapitola.)

Hozumi Nobušige a OZ z roku 1898
Vyhlášením zákona o odložení účinnosti tzv. Starého OZ (kjúminpó- 18 B::1:t) padly na
straně

jedné

veškeré

naděje

na jeho zavedení do praxe, na druhé

straně

brána k další kompilaci nového OZ, která na sebe nenechala dlouho

1893 byla ustanovena Komise pro zkoumání

zákonů,

rozděleni

do dvou skupin - skupiny

čekat.

Již

otevřela

březnu

roku

jejímž předsedou se stal předseda

vlády Itó Hirobumi, místopředsedou pak Saiondži Kinmoči
komise byli

se tím však

145

(1849-1940). Členové

členů provádějících

hlavní zkoumání

(šusa i in - :3:::-i!E~ J'i) a skupiny členll pro zkoumání (satei iin - :-i!EYE~ J'i). Do obou
těchto

skupin byli jmenováni v prvé řadě zástupci obou znesvářených táborů účastných na

sporu o zákoníky, dále pak zástupci státní správy, úředníci ministerstva spravedlnosti,

144

ibid., s. 166

53

advokáti, zástupci průmyslu (kteří však byli z procesu kompilace později vyloučeni 146 )
a další. Zvláštní podskupinu v první uvedené skupině tvořili Hozumi Nobušige, Tomii
Masaakira

147

(1858-1935) a Ume Kendžiró

148

(1860-1910), kteří byli pověřeni samotnou

kompilací textu připravovaného OZ. Z těchto třech osobností byli Hozumi a Tomii
původními

zastánci odkladu Starého OZ, Ume byl naopak z křídla prosazujícího co

nejdřívější uvedení OZ do účinnosti. Účelem účasti obou stran předchozího sporu bylo
sjednocení snah a zahrnutí jejich názorů do nově tvořeného textu, aby se dalšímu konfliktu
co možná nejvíce předešlo.

149

Prvotním krokem provedeným touto komisí bylo určení základního směru její práce.
Stalo se tak na její druhé

společné schůzi

květnu

v

Hozumiho návrh "Memorandum ke koncepci zkoumání

hóšin ikenšo -

i!J!I!.Wii]}!t f;::_ r~!l9 0 )]Jit~ ~i!).

směr zkoumání zákonů"

postupy, jež

měly

1893, kde byl schválen
zákoníků"

(hóten

čósa

původní

ni kansuru

Schválená verze byla nazvána "Základní

(hóten čósa no hóšin - i:t:J!!!.~ffi]}!t J )]Jit) a ustanovila obecné

být dodržovány

při

kompilace celého nového OZ. Jednalo se v prvé

řadě

o stanovení cíle zkoumání, kterým byla fundamentální revize Starého OZ založená na
přehodnocení

všech jeho

Hozumiho návrhu byla
tvořený několika

paragrafů.

změna

Dalším

důležitým

prvkem realizovaným podle

struktury OZ z

původního

jednodílného zákoníku na text

samostatnými částmi. Mělo tak vzniknout celkem pět částí, konkrétně

obecných ustanovení,

věcných

práv, lidských práv

(závazků),

rodinného práva a

dědění.

Místo institucionálního uspořádání Boissonadeova OZ zvolil Hozumi tuto tzv. formu
pandektů (sborníky římského práva- /-\ '/7. ~ T
kromě

formální stránky zákoníku

na kritiku, která se snesla
jednak na tehdejší

146

během

překotný

měla

'/J'\: (panudekuten šiki)), která ovšem

velký vliv i na celý jeho charakter. V reakci jednak

Sporu o zákoníky na Starý OZ

vývoj japonské

společnosti

ohledně

jeho detailnosti, a

bylo ve stanovených prinicipech

Podle Fudžiwary (1993) v Dějinách japonského právního systému (fl *ltmlJsl::), s. 357, byla možnou

příčinou

obava z možného zdržování

průběhu

kompilace.

147

'gj:j:J&!j[

149

Fudžiwara, A. (il'$Df(ilfl~): "Meidži minpó no seiricu" (ilflitJRý~O)p!.t~ -Příprava Občanského

zákoníku doby Meidži). ln Osamu, Eisei- Fudžiwara, Akihisa (1'x:~J.E -!liJ!ť:~Jl~): Nihon hóseiši (fl *iti
i!JI) 9:- Dějiny japonského právního systému), Aohajaši hógaku sóšo

54

Ci!Htiii"f'=JXtlf), 1993, s. 357

určeno

i to, že nový OZ nemá zacházet do podrobností, ale má právní normy definovat

pouze obecně, tj. s co nejširší možností interpretace.
občanského

Oblastí
z

práva,

nejproblematičtějších,

která

se

bylo rodinné právo.

150

během

Zvláště

rodinné právo v novém OZ doznalo oproti zákoníku
daných

určeným

základním

směrem

Sporu o

proto byly

zkoumání došlo k zásadnímu

části

hlavy rodiny a rodinné svazky a do
říci,

být

umístěny

že
na

články

začátek části

změn

přeskupení oddílů,

které

předpisy

se tak dostala práva

důsledkem

formálního uznání

151

právům

.

hlavy rodiny a k rodovým

o rodinném právu,
uzákonění

Sporu o zákoníky, která prosazovala

obecných

začleněny články

že to bylo logickým

vztahující se k

které

o rodinném právu byly

tradičních práv hlavy rodiny v rodovém systému
Skutečnost,

stala jednou

důležité změny,

předchozímu. Kromě

k této právní oblasti náležejí. Hned na druhé místo za obecné

definující instituci inkjo. Je možné

zákoníky

jasně

dokazuje

svazkům měly

vítězství

té strany ve
společnosti,

silné pozice rodiny oproti

jejímž základem je jednotlivec. Volba místa v OZ, kde byla tato práva definována, dále
vyjadřuje

občanskými

jejich výsadní pozici mezi

právy v rodinných vztazích. V tomto

smyslu se uvádí ve výkladu k návrhu revize OZ (minpó šúsei 'an rijúšo- B::itf~JE~:E!EE

li=), že rodový systém musí tvořit základ japonské společnosti, a proto byly definice práv
hlavy rodiny

přesunuty

z konce

části

. v novem
.
s born1'k u ro d.mne'h o prava
Kompilace OZ ve

o osobách ve starém OZ na uvedené

podstatě

formě pandektů

omezen

skutečně

místo

oz152 .

nicméně

zajistila

částí

vztahujících se k rodinnému právu od ostatních
rodiny v

přední

OZ,

naopak i
čímž

oddělení

ustanovení

byl vliv silného postavení

pouze na rodinné právo, což

např.

umožnilo

snadnější

ustanovení moderního vlastnického práva.
Volba dané struktury OZ má silnou souvislost s myšlenkami obsaženými v díle Hozumi
Nobušigeho Teorie modernizace práva. I tam je
nijakým extrémním

způsobem změnit

život

občanů,

právního systému, zahrnujícího i OZ, definovat
uspořádání,

které panovalo v té

ekonomický život

150

ibid.

151

ibid., s. 358

152

ibid.

občanů,

době

vyjádřen

jeho názor, že není možné

a proto je nutné v rámci nového

tradiční

rodový systém. Ve

v Japonsku, nebylo nikterak možné

proto by v

případě

55

společenském

oddělit

rodinný a

institucionální formy OZ každá

změna

právních norem definujících rodinné vztahy měla podstatný vliv i na vlastnická práva
zúčastněných

stran. Z tohoto důvodu byla tak důležitá forma pandektů zvolená pro OZ,

která umožnila definovat
změn

absolutně

přitom

platné vlastnické právo a

rodinného práva, které si v budoucnu

měl

vynutit

ponechat možnost

předpokládaný

vývoj rodinných

vztahů od původního rodového systému směrem k individua! istické společnosti. 153
Skutečnost,

že struktura OZ byla dána ještě předtím, než začala probíhat jeho skutečná

kompilace, resp. revize předchozí Boissonadeovy verze, může být chápána jako důkaz toho,
že si

tvůrci

nového OZ

zapracovat do OZ v té
je tento

řád

uvědomovali

době

platný

složitost situace v celé její

šíři,

tj. od nutnosti

tradiční společenský řád přes přechodnost

aplikovatelný, až po souvislosti tohoto systému s dalšími

období, kdy

dílčími

oblastmi

práva, jež měl nový OZ specifikovat.
Průběh

3.4.1

kompilace OZ

Pro tvorbu nového OZ byl zvolen postup, kdy každý ze
měli

členů, kteří

přidělen.

podílet, zhotovil nejprve návrh úseku OZ, jenž mu byl

následně předložen
většinově

se na kompilaci

Takový návrh byl

na společné schůzi členů, kde byly jednotlivé návrhy upraveny a bylo

odsouhlaseno jejich

konečné znění,

které se

mělo předložit

Komisi ke zkoumání

zákonů.

Ačkoli

celých

pět

se jednalo v
let,

podstatě

konkrétně

členové společného

od 28. 4. 1893 do 15. 4. 1898. Podle

původního uspořádání měli

výboru komise schvalovat výsledky zkoumání

hlavní výzkumné komise, avšak

příprava

pouze o revizi již existujícího textu, trvala jeho

zřejmě

problémů,

pro zeslabení

prováděného členy

které vznikaly

zdvojeným probíráním shodných otázek, byly od dubna 1894

obě

tyto

kvůli těmto

části

komise

spojeny v jednu. Společně vytvořený návrh byl předkládán Pořádací komisi (seirikai- ~

:fll*), která po začlenění připomínek do textu návrhu jeho konečnou podobu schválila. 154
proběhlo

Schválení a vyhlášení nového OZ
konkrétně

deváté
část

Obecná ustanovení,

schůzi

Věcná

ve dvou fázích. První

práva a Závazky, byly v prosinci 1895

parlamentu, kde se o nich rokovalo do

byla poté 27. dubna 1896

tedy Rodina a

153

ibid.

154

ibid., s. 359

Dědění,

samostatně

byly parlamentu

března

56

až v

sborníky,

předloženy

na

následujícího roku. Celá tato

vyhlášena jako zákon

předloženy

tři

č.

květnu

89. Zbylé dva sborníky,
1898 na jeho 12

schůzi.

Tentokrát rokování trvalo pouze

měsíc,

a tak bylajiž 21.

června

1898 vyhlášena tato druhá

část OZ jako zákon č. 9. Části starého OZ, které byly v rozporu s ustanoveními nového OZ,
těmito

byly

vyhlášeními zrušeny. Aby se zamezilo tomu, že by starý OZ vstoupil v platnost

tím, že nastane

čas,

do kterého byla jeho platnost

1896) ustanoven zákon

č.

původně

odložena, byl mezitím (29. 12.

94, jímž se aplikace Boissonadeova OZ dále odsouvá do konce

června 1898. Nový OZ vstoupil v platnost v celé své šíři 16. července 1898. 155

Struktura OZ z roku 1898 156

3.4.2

Občanský

zákoník

Majetkové právo
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ibid., s. 360-363

dělení

majetku

'O

O\

~

absence
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dědiců

závěť
dědický

příbuzenstvo
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ro
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a odmítnutí
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0..

·ro
t::

•ro
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vlastnické právo

vlastnické právo

ro
>
•ro
.....

t::

obecná ustanovení

dědictví

Z porovnání
snížení tohoto

počtu článků

počtu

mezi OZ z r. 1889 a OZ z r. 1898 vyplývá jednak celkové

z 1762 na 1146

článků

a jednak

značný

rozdíl v

míře těchto vypuštění

mezi jednotlivými částmi OZ. Zatímco část týkající se rodinného práva nedoznala
objemově téměř
ztenčilo téměř
způsoby.

žádné změny (nově 422 článků oproti původním 443), majetkové právo se

na polovinu (nově 724, původně 1319 článků). Bylo toho dosaženo dvěma

Prvním z nich bylo

přesunutí těch

ustanovení, která náležela do

veřejného

práva,

do správního řádu a dalších zvláštních zákonů, a převedením těch ustanovení, která
náležela k procesnímu právu,
zákonů. Občanský

např.

do zákona o

občanskoprávních

sporech a do dalších

zákoník byl tak očištěn od vmíšených předpisLI ostatních právních

oblastí, a stal se tak entitou ryze soukromého práva. Druhá úprava vedoucí ke snížení
článků

počtu

OZ bylo shrnutí obecných ustanovení a jejich umístění do první hlavy nového OZ.

Tímto krokem byla snížena na minimum nutnost jejich

několikerého

podružným důsledkem bylo zvýšení systematičnosti a abstraktnosti OZ.

opakování,

čehož

157

Na změnách, které byly v OZ provedeny, je vidět vliv argumentů zastávaných stoupenci
odkladu Boissonadeova OZ během Sporu o zákoníky. V novém OZ je tak mnohem více
zohledněn

dobový stav japonské společnosti, avšak zároveň je patrná snaha o začlenění

očekávaného společenského

vývoje. Nešlo tedy ani o pokus o implementaci

řádu,

který by

byl neslučitelný se současným stavem a předjímal již výsledek probíhajícího přetváření
společenských vztahů

Uak bylo vyčítáno OZ z roku 1890), ani o konzervaci jakéhosi

statutu quo bez uznání možnosti budoucích

změn.

V

případě

rodinného práva byl princip

kompilace v tomto smyslu stanoven Tomiim na samotném počátku rozprav o rodinném
právu v rámci Komise pro zkoumání zákoníků. Konkrétně se jednalo o "udržení tradičních
systémů

a zvyků až do té míry, aby to nebylo na škodu, a kompilaci, která umožní naložit

v budoucnosti s předpokládatelnými společenskými změnami"

158

. Vzhledem k charakteru

ustanovení týkajících se rodinného práva ve Starém OZ, jenž byl dán revizí

původního

návrhu (silně ovlivněného Boissonadem) ve smyslu rodového systému podle rodového
registru Koseki, omezily se úpravy při tvorbě nového OZ na méně hluboké a podstatné
změny.

Ve výsledném efektu zaváděl nový OZ tradiční rodový systém do právního jazyka,

nicméně zároveň zajišťoval

157

ibid., s. 363

158

ibid., s. 364

jeho integritu s moderním pojetím vlastnického práva.

58

K tomu, aby mohl OZ lépe plnit své funkce, bylo ustanoveno ještě několik tzv. zákonů
přidružených k OZ (minpó no jitzoku hó- .B:;y;t0)~#~1t). Jednalo se např. o prováděcí

zákon k OZ, příklady zákonů, zákon o rodovém registru Koseki (který k zajištění právní
jednotnosti s OZ zavádí nově registr statutu osob), zákon o rejstříku nemovitostí a další.
Ačkoli jsou uvedené přidružené zákony v příslušných právních oblastech s OZ funkčně
neodlučně

spjaté, po formální stránce do OZ nenáležejí, a nespadají tak ani do rozsahu této

práce.

59

Spor o Občanský zákoník 159

4

Občanským

zákoníkem, kolem kterého se spor rozpoutal, je myšlen OZ z r. 1890,

neboli Starý OZ,

případně Boissonadeův

(ve dvou krocích),

začaly

se formovat

OZ. Již

protichůdné

a tím na vhodnost jeho použití v daném

znění.

předtím,

než byl tento OZ vyhlášen

názory na
V

různé

aspekty jeho obsahu,

průběhu času

vykrystalizovaly ze

zainteresovaných osobností dva tábory, z nichž jeden prosazoval uvedení OZ do

- skupina

tak, jak byl vyhlášen (tzv. dankóha l±!T1trJ~

účinnosti

prosazovatelů), a druhý zastával

stanovisko, že je nutné z různých důvodů účinnost OZ odložit (tzv. enkiha MJ!M~
odkladatelů).

skupina

v jedné z

těchto

komplexitě

Vzhledem ke

otázek, jež OZ

řeší

je pochopitelné, že ani

skupin nebyl postoj zcela jednoznačný. Jak mezi prosazovateli, tak i mezi

odkladateli byli tací, jejichž náhled nebyl vždy ve stoprocentním souladu s ostatními
té které skupiny, a v
druhou.

některých případech

Nejvýznamnějším případem

docházelo i k

takového

ze zastánce zavedení OZ ve schváleném
I přesto byl ve

trojčlenné

přechodu

znění

přecházení

je

zřejmě

posunul mezi

kompilátorů/revizorů

skupince

Ume) považován za názorového stoupence svého
údajně přispěl

-

členy

z jedné strany sporu na
Ume Kendžiró, Který se
odpůrce

jeho aplikace.

starého OZ (Hozumi N., Tomii,

původního

domovského tábora,

čímž

tak

ke sjednocení snah obou skupin vedoucích ke kompromisnímu OZ, který

tak zohledňoval obě strany původního sporu. 160
Autoři, kteří

rozdílnosti

se Sporem o zákoníky v minulosti zabývali, jmenují

názorů

mezi danými

samotný spor nabízí mnoho

dvěma

výkladů

skupinami.

Pravděpodobně

různé

podstaty

i díky tomu, že

v závislosti na uchopení jeho základního hnacího

prvku, objevují se pokusy o jeho interpretaci velmi záhy po završení sporu odložením
Občanského i Obchodního zákoníku. Častou interpretací je názor, že sporným bodem je

ustanovení rodinného principu na úrovni státu, k
Hozumiho Jacuk/

61

čemuž zřejmě přispěl především článek

(1860-1912) z roku 1891, "Ustavení Občanského zákoníku- konec

loajálnosti a synovské oddanosti", jenž tuto rovinu sporu vyzdvihuje. V argumentacích
zastánců

159

odkladu OZ však takovéto pojetí problému ve

skutečnosti

nenajdeme. lšizawa

Pokud se v literatuře používá termínu Spor o Občanský zákoník ( f\:71.; ~lb ~hil "ft), jedná se vlastně

o vymezení jedné ze dvou částí tzv. Sporu o zákoníky (!.t~l)lbti@"Jl-), který kromě OZ zahrnoval i Obchodní
zákoník, jehož osud po vyhlášení zákonem byl velmi podobný osudu OZ.

°Fudžiwara, A. (1993), op. cit, s. 357

16

161

;ffl,(fj'tJ\.:lR

60

uvádí

162

že v argumentech se často objevují názory týkající se míry přijímání západního

,

moderního práva a problémů, jež nastávají při jeho střetech se zvykovým právem
zmíněného

japonským. Aplikace myšlenek ze
pozdější

o OZ je tím pádem pouze
což je údajně
přísluší.

163

správně

prozkoumat

především

preferovat ty, které pocházejí od
pozdější

interpretace, které ty

Průběh

4.1

třech částí,

přesné

jejich

posoudit

skutečnou

jeho faktický

původní zohledňují

podstatu tohoto sporu, je nutné

průběh

přímých účastníků

a z existujících interpretací

nějaký společný

Přes poměrně

které se

současnosti

přitáhnu!

nicméně vzájemně

prolínaly,
Přesto

ovlivňovaly

se vymezuje

svůj

veřejnosti,

a

část třetí,

návrhů

na odložení jejich

Boissonadeova OZ, která
v

pozdějším

byť

V poslední fázi

162

i jen
před

různé
mírně

a

první, která

část

druhá, jejíž

řešení

zákoníků (především

otázky

neprospěch

přesunulo

aplikace

na

zákoníků

zúčastněných

především

s

stran sporu. Zatímco

přílišnou

rychlostí sestavení

jeho údajný nesou lad s japonským právním systémem,

období se setkáváme s

podporujícími mnohé
kultury ... )

témata spojená

způsobila

doplňovaly,

účinnosti.

Jednotlivé fáze se lišily i charakterem argumentace
počátcích převládala věcná

roku

esej "Ustavení OZ - konec

kdy se

parlamentu, jenž nakonec rozhodl v

a

část

diskuse o zákonících v tehdejších odborných kruzích,

pozornost laické

půdu Císařského

v jeho

rys.

krátkou dobu jeho trvání je možné jej zhruba

se klade do doby, kdy Hozumi Jacuka vydal

schválením

takové

počátku

chápán, trval od

loajálnosti a synovské oddanosti" ( 1891 ), který k problému aplikace
OZ)

případně

tehdejšího diskursu,

a hledají v nich

hranice není tedy možné stanovit.

představuje počátek
počátek

badateli,

sporu o zákoníky

1889 do listopadu 1892.
do

vytvořený uměle pozdějšími

náhled na Spor

Spor o zákoníky v tom rozsahu, v jakém je v

rozdělit

na celou podstatu Sporu

způsobené tím, že článku začala být přisuzována větší důležitost, než mu

Aby bylo možné

důkladně

článku

Hozumiho

emotivnějšími

vyjádřeními

kritizujícími, nebo

aspekty (smlouvy s mocnostmi, politika vlády, invaze západní
spojené se zavedením

zákoníků

do právního

řádu

Japonska.

schválením návrhu na odklad OZ japonským parlamentem vyplul

Išizawa, S.: Minpóten ronsó to sono džidai- Minpóten ronsó wo minaosu (.B;;rtJJíl.~íiii$-c -t:-O)S~{-'é

f\:rtJJi!.~íiii"P-~ 5lill!:T

- Spor o

Občanský zákoník a jeho doba- Přehodnocení tzv. Sporu o Občanský

zákoník). In Tóhoku Daigaku Nihon šisóši kenkjú (W:~t*"'F f3 *,l(!;.;t~..S!:.JíJfJE- Výzkum dějin japonského
myšlení
163

při Univerzitě

Tóhoku), 2004,

č.

36, s. 76

ibid., s. 77
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z těchto hledisek na povrch především konzervatismus odmítající jakékoli podstatnější
změny tradičních

původní věcné

u různých stran
zřejmě

v

přímé

hodnot. V tomto duchu se nesla i parlamentní diskuse,

účastných

níž šly
pohledů

míry stranou. Uvedená rozmanitost

diskuse v jejích jednotlivých fázích mezi roky 1889 a 1992 je

souvislosti i s

v publikacích jednotlivých

4.1.1

značné

argumenty do

při

pozdější mnohotvářností

interpretace Sporu o OZ nacházené

autorů.

Schylování se ke Sporu o zákonících

Jak již bylo napsáno, Spor o zákonících se
1892.

Nicméně

účastníků

dříve počínají

již mnohem

časově

situuje do období mezi roky 1889 a

probíhat aktivity

některých pozdějších

pozdější průběh

Sporu, které je možné považovat za podstatné pro

o zákonících a i za

určitý způsob přípravy

aktivních

na budoucí Spor. Jedná se o

rozprav

činnost Společnosti

pro studium právních věd (hógaku kenkjúkai - r:t$:1l7f'9'E~), později přejmenované na
Asociaci pro právní vědy (hógaku kjókai - i:t~ihh~), která se scházela od r. 1882 za
účelem

diskuse o

průběžných

osobností byl Hozumi Nobušige, který se jen rok
v Anglii a

Německu

společnosti

projednávali

Boissonadeových
většinovým

podobě.

ústřední

stal

vůdčí

návrzích Boissonadeova OZ. Jejím zakladatelem a

společně

předtím

po návratu ze

zahraničních

postavou Tokijské university. Na

schůzích

se studenty formou seminárních debat vždy

návrhů, přičemž

studií

určitý

této

aspekt

po zhodnocení argumentl! pro a proti rozhodovali

hlasováním o vhodnosti

či

nevhodnosti zavedení

předmětné

normy v dané

164

Kromě

zvyšování právnické

vlivy viditelné

při pozdějším

úrovně účastníků těchto

rozvití Sporu a dále

při

rysy byla především již samotná forma debaty, která se
zkoumala daný problém z

několika

schúzí

měla

tato aktivita i další

kompilaci nového OZ. Zvláštními
nezaměřovala

možných hledisek, a

rovněž

tak

na jediný pohled, ale
skutečnost,

že se

při

zkoumání porovnávalo pojetí uvažované otázky podle rúzných právních koncepcí
(anglické, francouzské).
vytvořený
zřejmá.

na

základě

Při

uvážení, že japonský OZ Meidži se pokládá za zákoník

komparativního práva, je souvislost mezi ním a Právní asociací

Je také patrný rozdíl mezi pojetím práce u Hozumi Nobušigeho a u vládní Komise

pro zkoumání zákonl't, která

měla

za úkol revidovat a dopracovat Boissonadeovy návrhy do

podoby zákona. Boissonadeúv hlas zde byl naprosto

164

převažující

a jeho názor býval

Kojanagi, Š.: Minpóten ronsó to Nihon šakai (~/i:;JJ:\!.~~-'ft cl:: ~/$:Ti:§: - Spor o Občanský zákoník a

japonská společnost). In Hóricu džihó (1i:;f;j'::Si'f$R- Právní bulletin), 1999, č. 71-4, s. 23
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přes většinový

prosazen i

vzdělaností převaha

nad

příčin

nesouhlas. Jednou z

většinou členů

ale i

důsledků

tohoto faktu byla jeho

komise, tudíž se dodnes traduje jejich

nejčastější

reakce na Boissonadeovy výklady, která zněla "nerozumím" (wakaran - TJ tJ 7 /).
Uvedený zplisob projednávání OZ se

později

stal jedním z

cílů

165

útokli skupiny odkladatelli

proti možné aplikaci OZ.
Počátky

politikl! v
kritiku

vyjádřeních některých

rozkolu v otázce aplikace OZ je možné sledovat i ve
průběhu

příliš

kompilace jeho jednotlivých

rychlého postupu v

mezi lety 1887 a 1888, již na

případě

půdě

částí.

Jako

příklad

projednávání OZ v Komisi pro zkoumání

senátu

přednesl pozdější předkladatel

OZ, Murata Mamoru. Jeho výtky, že Komise

měla důkladně

4.1.2

svůj

podíl na kompilaci OZ v

průběhu

zákonů

návrhu na odklad

případné

zkoumat

se stávajícími zákony a že takto rychlé projednání není dobré, byly
a on tak i přes

je zde možné uvést

nicméně

Sporu oponoval aplikaci

kolize OZ

ignorovány,
zákoníků.

Spor o zákoníky v odborných kruzích

Japonsko v období Meidži bylo zemí
především

evropské

konstituovala ve

kultury.

většině případli

přijímající různorodé

Centra poznávání a zpracovávání
kolem vládních

obvykle koncentrovala pouze na jeden

či několik

souvislosti mluví o francouzské škole, jež se v

či vzdělávacích

západních
průběhu

států.

nejpozději

od

počátku

těchto

zdrojů

vlivů

se

institucí a tato centra se
V

případě

práva se v této

Sporu stavila za Boissonadea a

prosazení aplikace OZ, a škole anglické prosazující veskrze
letech, tj.

vlivy z mnoha

opačný

názor. V

pozdějších

revize starého OZ/kompilace OZ Meidži, až do období

Taišó pak dochází k jednoznačné preferenci

německého

právního vzoru.

Skupiny enkiha (odkladatelé OZ) a dankóha (prosazovatelé OZ), které se ve Sporu
o zákoníky mezi sebou střetávají, se také v jednom úhlu pohledu identifikují se
zahraničními

zdroji, ze kterých čerpají inspiraci pro své názory na kompilaci zákonli.

Anglická škola volající po odkladu

zákoníků

se

soustřeďuje

kolem

Společnosti právníků

(hógakušikai - 11:: 'ft±~), jejímiž členy jsou z velké části osobnosti plisobící na
právnických odděleních Tokijské university (Tókjó daigaku - Jl'[~*"#-) a Císařské
university (Teikoku daigaku- wOO*~), a kolem Tokijského ústavu práva (Tókjó hógaku

in - J1'[~1i::"if:.fl}G - pozdější Ústřední universita - čúó daigaku - tp ~*"#-). Oproti nim
stojí skupina Dankóha preferující francouzské právo a tvořená především osobnostmi

165

ibid., s. 24

63

původem z Ústavu pro výklad zákonů při ministerstvu spravedlnosti (šihóšó meihó rjó- E]
1t~'I'JJi1t~). Tyto osobnosti se sdružily v Asociaci pro právní vládu (hóči kjókai-

1t1fi

ihb~) a Právnické společnosti Meidži (meihókai- ~Jl1!~) a působily na Právnické škole

Meidži (Meidži hóricu gakkó - ~Jl1fi1t1f#t3t

-

pozdější Univerzita Meidži - Meidži

daigaku- I'JJi1fi*#) a na Japonsko-francouzské právnické škole (wafu hóricu gakkó-

fL1!W:#t3t -

pozdější Universita práva a politologie - hósei daigaku -

Zatímco impulsem k organizaci

zastánců

odkladu

zákoníků

byl jejich

fo

1!l&*;t). 166

společný

odpor

kjejich uvedení v platnost za stávajících podmínek (bez ohledu na názorové rozdíly mezi
nimi), k vytvoření spolků podporujících myšlenky prosazovatelů OZ došlo spíše v reakci
na organizovanou kritiku od druhého tábora, tj. skupiny zastánců odkladu zákoníků.
Odrazovým
během

můstkem

celého sporu byl esej

vytvořený

a schválený

167

Společností právníků

její "Jarní společné schůze" v květnu roku 1889, "Názor Společnosti právníků na

kompilaci zákoníků" (hóten hensan ni kansuru hógakušikai no iken - t!Jlt;f,jjji~.:::.IUJ :A. /v
1!'*±~

J ~Jt). Přímým impulzem k jeho vydání byla skutečnost, že se krátce předtím

na veřejnost dostal návrh části O osobách OZ, který byl vytvořen japonskými kompilátory,
kteří

však byli orientovaní na francouzské právo, tudíž byl výsledek jejich práce

příliš

pokrokový na to, aby jej konzervativně laděná Společnost právníků mohla akceptovat.

168

Tím, že pozdější badatelé nevěnovali dostatečnou pozornost skutečnému obsahu tohoto
eseje

169

,

došlo k zastínění prvotních příčin vedoucích k rozporu mezi zastánci aplikace a

zastánci odkladu OZ Hozumiho (J.) článkem z r. 1891. Podle eseje Společnosti právníků,
která stála ve středu skupiny odkladatelů, byla kompilace zákonů problematická i v evropských státech a jakožto důležitý počin by jej měla vláda řešit s rozvahou, dostatečně
zohlednit staré zvyky a poskytnout prostor všeobecnému posouzení, aby bylo dosaženo
dokonalého výsledku harmonizujícího s daným stavem

společnosti.

V rozporu s

běžným

pojetím Sporu o zákoníky se tedy v žádném případě nejednalo o odmítnutí OZ (případně
zákonů

166

západního ražení obecně) jako takového, ale naopak spíše o spis vyzdvihující

Idota, H. ( 1996), op. cil., s. 134

167 •

Okubo, J. (1977), op. cit., s. 170

168

ibid, s. 160

169

Išizawa, S. (2004), op. cit., s. 77
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důležitost OZ pro tehdejší japonskou společnost.
rychlost. se kterou vláda ke kompilaci

170

To, co esej kritizoval, byla nadměrná

zákoníků přistupovala,

zvykového práva. Aby se zamezilo všeobecné kritice

a ignorování japonského

připravovaného

zákoníku, bylo

žádoucí podrobit návrh dalším revizím, které by jej uvedly do souladu se stávajícími
171

právními a zvykovými normami.

V návaznosti na zveřejnění této první kritiky se

rozbíhá vzájemná mediální argumentace, která

postupně zostřuje napětí

mezi zastánci obou

táborů.
březnu

Necelý rok po rozpoutání sporu, v

1890, vydává Hozumi nobušige

článek

Pojednání o zákonících (hótenron - 1!$\!.~ífu). V něm podrobně popisuje své názory na to,
jakým

způsobem

stávající

tvorbě

by

měla

zákoníků

kompilace

OZ. V souladu s

předchozími

probíhat a jaké aspekty se mu nelíbí na

prohlášeními (už v rámci

v Právní asociaci) považuje na nutné, aby se tvorby
nejvíce právnických

směrů. Konkrétně

francouzské, anglické a
návrhu

zákonů,

což se

německé

údajně

nepovažuje za správné, že
přílišných

zákoníků zúčastnili

mluví o žádoucí

právo. Kriticky se

pro samostatný stát

Boissonadeův

seminářů

zástupci co možná

účasti odborníků

vyjadřuje

zásadně

o

pověření

nehodí.

Ohledně

obsahu OZ

pojmů

a zachází do

návrh obsahuje jasné definice

tehdejšího období a stavu japonské

společnosti,

na zvykové,

cizince tvorbou

podrobností. Vzhledem k tomu, že si Hozumi Nobušige

přechodnost

konaných

bylo podle

něj

uvědomoval

nutné

vytvářet

zákony dostatečně obecné, aby je bylo možné v budoucnu snadno přizpůsobovat
předpokládaným změnám.

která by

měla

V

článku

se zmínil i o terminologii používané v zákonících,

být volena tak, aby byla

Společnosti právníků

na kompilaci

především

zákoníků,

srozumitelná. Jak tomu bylo i v Názoru

ani zde se nejednalo o odmítání samotného

OZ, ale o způsob, který se jeho kompilace zhostila vláda. Hozumi N. se tak odmítavě
vyjadřuje
způsobu

nejen k osobě Boissonadea coby cizince na pozici hlavního kompilátora, ale i ke
tvorby, kdy měl právě Boissonade výrazně hlavní slovo nad ostatními členy

Komise pro zkoumání

zákonů,

a ke

vzdělávacímu

charakteru OZ, který

podrobností úmyslně "brát ohledy na zaostalost Japonska".

170

ibid.

171

Ókubo, J. (1977), op. cit., s. 161

172

Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 24

svou

172

dokončení

a vyhlášení,

většině případů opět skutečnost,

že hlavním

Následující vlna odporu proti aplikaci OZ vyvstává po jeho
tj. po 21. 4. 1890. Jejím cílem je ve

měl

65

kompilátorem OZ byl cizinec, a proto nejsou
japonské tradice.
který byl sám

Kromě
členem

této široké vlny kritiky se znovu zvedá i hlas Muraty Mamorua,
Komise pro zkoumání

koresponduje s požadavky
revizí návrhu i za cenu
společnosti.

dostatečným způsobem zohledňovány

Společnosti právníků

časových průtahů,

Jeho názor byl však komisí

zákonů.

tím, že

Jeho názor

zdůrazi1uje

poměrně

nutnost

přesně

důkladných

aby OZ odpovídal danému stavu japonské
několikrát

odmítnut, a on se tak stal

ještě

přesvědčenějším stoupencem skupiny enkiha vyžadující odklad a revize zákoníků. 173
době

Jakkoli v dané

vystupovali

odpůrci

podobě

aplikace OZ ve schválené

jednolitá skupina, existovaly mezi jejími jednotlivými frakcemi rozdíly.

jako

Označíme-li

Hozumi Nobušigeho a jeho názorové stoupence za první z frakcí, bude druhou z nich
skupina

zaštiťující

představitelem
názorů

se jakýmsi protekcionistickým konzervatismem, jejíž hlavním

byl Nobušigeho mladší bratr Hozumi Jacuka.

je patrný již v jeho raném

článku

Státotvorný

Ochranářský

občanský

charakter jeho

zákoník (kokkateki minpó-

OO*é"J ~rt). V něm kritizoval ta ustanovení v návrhu OZ, která za společenskou jednotku
určují

jednotlivce, zatímco podle

smyslu slova.
kteří

Nebezpečí

jsou ve vyšším

kdežto jedinci na

tradičního

individualizace

společenském

opačném

pojetí je takovou jednotkou rodina v širokém

společnosti

tkví podle

něj

v tom, že jednotlivci,

postavení si budou moci svou situaci dále vylepšovat,

konci sociálního

žebříčku

budou

čím

dále tím více upadat.

V této souvislosti vyžadoval od OZ státotvornou funkci ve smyslu ochrany chudých
sklouznutím do ještě větší chudoby.
Nejsilnější

před

174

reakci, a to jak v rámci odborné tak i laické

veřejnosti,

vyvolal další

článek

Hozumiho Jacuky, Ustavení OZ - konec loajálnosti a synovské oddanosti (minpó idete,
čúkó

horobu - ~rt /±j T, ,'[',~ t: 7 ), který vyšel v srpnu 1891 v časopisu Novinky

právní vědy (hógaku šinpó - 1t#~JT~R). V něm Hozumi (J.) emocionálně hájil rodinný
charakter japonské
neseného

společnosti před

invadujícím individualismem západního myšlení

především křesťanstvím. Boissonadeův

OZ

označuje

za

"extrémně

individualis-

tický" (kjokutan kodžinšugi - tiMffi1~ A:::l.:J'~) a svým charakterem poškozující rodový
systém 175 . Aniž by konkrétním způsobem argumentoval kupříkladu citacemi a interpretacemi návrhu OZ, kritizoval skupinu dankóha za to, že akceptováním extrémního
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Ókubo, J. ( 1977), op. cit., s. 163

174

Kojanagi, Š. (1999), op. cit., s. 25
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ibid
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individualismu od křesťanských zemí ničí rodový systém založený na tři tisíce let staré
tradici "náboženství předků" (sosenkjó - :f:iijl[;~()
nezajišťuje věčné

projev svobodné

176

• Narozdíl od této tradice totiž OZ

trvání rodiny jako celku, jelikož je si1atek v jeho rámci považován za
vůle

ženy a muže, zatímco dávný rodový systém mu

a výhradně funkci nepřerušeného pokračování rodu
Vystoupení Hozumiho (J.)

článku

z r. 1891 do

177

předurčuje právě

•

popředí

bylo

způsobeno především

tím,

že díky své emocionálnosti a volbě snadno zapamatovatelných hesel se jeho obsah rozšířil
do všeobecného povědomí a začal se považovat za text shrnující a odrážející argumenty
celého bloku odkladatelů OZ. Jeho protizápadní charakter dobře využil sílící vlny odporu
vůči

všemu západnímu, které se

hodnotám. Tento proud se
následně

celých

několik

počínalo

postupně

považovat za hrozbu

tradičním

dějin,

avšak

minimálně

možné v něm vidět spíše určitou formu konzervativního šovinismu
nacionalismu majícího za cíl ochranu

ovlivňujícího

vyvinul do podoby nacionalismu

desetiletí japonských

před

invazí západní kultury do

v jeho
178

japonským

počátku

je

či defenzivního

tradiční

hodnotové

sféry. Podle jiného pojetí je z jeho abstraktního obsahu možné usuzovat, že jeho cílem bylo
pouze podnítit politickou agitaci v neprospěch aplikace Boissonadeova OZ

179

.

Diskreditace OZ, byť na základě "vědeckého výzkumu" (gakuriteki kenkjú- *:E~é11!Jf

%), bylo záměrem i další dlouhodobé aktivity Hozumi Nobušigeho, přednášek o principu
OZ (minpó genri kógi - ~y;t)Jj'(~~~~), probíhajících pod jeho vedením od r. 1890 do
r. 1892 na

Císařské univerzitě.

Konkrétním obsahem hlásaného

vědeckého

výzkumu byla

komparace zákonl'1 různých států, dále výzkum historického vývoje právního systému
jednotlivých států a na tomto základě pokus o nalezení obecně platných právních

principů.

180

Nejednalo se tedy o výklad ustanovení Boissonadeova návrhu OZ a z něj

vycházející kritiky, ale o

principiálně opačný

postup, kdy se obsah návrhu konfrontuje

s nezávisle nalezeným žádoucím principem. Zárovel1 je zde patrné, že se Hozumimu
nejednalo o diskreditaci OZ obecně, ale spíše o prokázání nevhodného způsobu jeho
aktuální kompilace Boissonadem. V tom, že Hozumi N. vnímal nutnost zavedení OZ do
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Okubo, 1. (1977), op. c1t., s. 170
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1dota, H. (1996), op. cil., s. 135
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lšizawa, S. (2004 ), op. cit., s. 77
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Okubo, 1. ( 1977), op.

18

,

,

.

.

c11.,

s. 171

° Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit, s. 24
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japonského právního řádu, se lišil od některých ostatních členů tábora prosazujícího odklad
zákoníků, kteří

v tom

viděli nepřípustný

Z rozsahu témat probíraných

zásah do

tradičních společenských vztahů.

během přednášek

jsou podstatné

dvě

oblasti. První z nich

je pojetí rodinného práva podle OZ, které podle Hozumiho musí být na jednu stranu
připraveno

na

předpokládaný

přerod

postupný

japonské

společnosti

k systému individuálnímu, avšak na druhou stranu musí
pevně

právě

od rodového systému
době

v

přechodu

tohoto

důležitý.

ustanovit pravidla rodového systému, který je pro toto období nadmíru

V tomto smyslu Hozumi nekritizoval rodový systém v pojetí návrhu OZ jako takový (ten
považoval již za dostatečně
o

způsobu

připravený

inkorporace institutu

na

dědění,

společenské změny),

který byl ustanoven v

ale

negativně

části

se

vyjadřoval

O získávání majetku.

Vzhledem k důležitému postavení práv hlavy rodiny (ko.\:uken-? ±ti) a jejích dědění by
bylo

vhodnější

v rámci OZ samostatnou

vyjadřoval,

které se Hozumí
vytvořen.

věnovat

mu

Jeho postoj k

němu

bylo

zřejmé,

že

vychází

právě

z jeho

vyloučení těchto

181

Druhou podstatnou oblastí, ke

právo, na jehož principech byl návrh OZ

byl jednoznačně negativní,

v právním smyslu čas i místo.
společností

přirozené

část.

neboť přirozené

právo ignorovalo

Uváží-li se, že vnímání jedince v tradiční japonské

umístění

kategorií

v jejím rámci (v daný

čas

přijetím principů přirozeného

místě),

je

neslučuje

se

a na daném
práva se

základním kamenem japonské sociální struktury.
Z uvedených
k

názorů

dílčím aspektům

ustanovení,
principů.

Hozumí Nobušigeho vyplývá, že

OZ, resp. bylo by možné

některé

z nich

z nich se vztahují

vyhovět jim dílčími změnami

jeho

příslušných

právo) se však dotýkají základních legislativních

Je tedy pochopitelné, že revize (nová kompilace) OZ pod Hozumiho vedením

nemohla být provedena ve
Boissonadeův

Stejně

(přirozené

některé

návrh z

formě

větší části

mírných zásahLI do

od základu

původního

textu, ale bylo

přepracovat.

tak jako skupina Enkiha publikovala články proti zavedení OZ,

začaly

na tuto kritiku objevovat texty, které naopak nutnost a korektnost dobového
podporovaly. Jako

příklad

třeba

se v reakci
znění

shrnující jejich argumenty je možné uvést dva

pocházející od Asociace pro právní vládu, které vyšly roku 1892 v jejím

OZ

články

časopisu (hóči

kjókai zašši- i:tdÉ!ia~Jl~) a které se oba jmenují Názor na prosazení aplikace zákoníků
(hóten džišši dankó (no) iken- t!Jlt!.~Jií[J!fT:ft~ ~a t!Jlt!.~/ií[Jtlr:ft J ~ ~). Body, které

181

ibid.
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Asociace na podporu

zákoníků

uvádí, jsou z velké

části věcnými

z dnešního pohledu kontrastují s emocionálností soudobých
Obsah
aplikace

článků

se

zákoníků.

pravomoci v

zaměřuje

To by

na

údajně

občanskoprávních

nebezpečí,

sporech vyvolal. Neexistence

které by vyplynulo z

svěřilo

sporech

občanských

textů odpůrců

OZ.

případného

odložení

nastolilo nezákonný stav tím, že by veškeré rozhodovací

právní normy, kterých by se tito museli
nemožnost ochrany

argumenty, které tak

při

do rukou

soudců,

jelikož by neexistovaly

rozhodování držet. S tím souvisí i výsledná

práv státem a zmatek, který by takový stav v soudních
pevně

nastavených

společensko-právních mantinelů

by

zamezila lidem v tom, aby si zajistili "klidné uspořádání života". Články poukazují i na
vliv odkladu na státní ekonomiku, jelikož se nejednalo pouze o OZ, ale i o Obchodní
zákoník,
k

který

argumentům

ekonomické

uspořádání

odkladatelů zákoníků

s aplikací zákoníkl'l,

neboť

značné

do

vyjadřují

účinnosti

určoval.

texty požadavek

V

protikladu

ještě většího spěchu

bez nich by mohlo dojít k porušení struktury tehdejšího
řešili

Japonska a k porušení morálky, pokud by lidé
Odložení

míry

zákoníkl'l by

rovněž údajně

poškodilo práva státu, znamenalo by

nevyužití plodů jeho samostatnosti a v neposlední
.Japons k.e ustavy.
.
182
V roce 1892 se na podporu aplikace

spory bez stanovených pravidel.

řadě

zákoníků vyjádřil

by zkomplikovalo zavedení

i pozdější kompilátor Nového OZ,

Ume Kendžiró. Ve svém eseji Názor na aplikaci zákoníků (hóten dži.\:ši iken -1:tffll:~1illi~
~)

považuje co nejrychlejší zavedení zákoníkl'l dl'lležité z několika dl'lvodů. Jedním z nich

je nutnost, aby soudci znali

příslušná

pravidla a aby

jaké povinnosti. Existenci právních norem

označil

revizi nerovnoprávných smluv, k níž je jí

potřeba.

občané jasně věděli,

jaká mají práva a

za podstatnou i s ohledem na žádoucí
Kritiku

odpůrců

aplikace

zákoníků,

jejich zavedení poruší společenskou morálku a řád, prohlásil za pouhou pomluvu a lež.

že
183

V pozdější době se nicméně Ume přiklonil na stranu odkladatelů zákoníkl'l.
Své názory na osud OZ

vyjadřovali

i ostatní

členové

vlády. lnoue Kowaši, OZ mimo

jiné vytýkal rozpor s ústavou, souhlasil s ostatními zastánci odkladu v tom, že OZ porušuje
tradiční

zvyky, a nesouhlasil s

přehnaným

individualismem a novátorstvím v oblasti

mezinárodního osobního práva. Je možné, že tento odmítavý postoj Inoueho

měl

vliv i na

Itóa Hirobumiho, jenž také podpořil odklad OZ. Oproti tomu stojí názory předchozího

182

Idota, H. (1996), op. cit., s. 135-136

183

ibid, s. 136
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ministerského

předsedy,

Yamagaty Aritoma, který považoval za nevhodné

měnit

zákon, ke

kterému si vláda již vyžádala císařský souhlas, a ministra spravedlnosti, Tanaky Fujimaróa,
který v

úřadu

vstupu do vlády vyžádal od
od

něj

květnu

nahradil ministra Jamadu v
předsedy

straně měl

dostal. Na své

potvrzeno

během května

předsedy.

Z vládních

činitelů

Macukaty souhlas s aplikací

zákoníků,

který se mu

v názoru na aplikaci OZ i Nejvyšší soud, což mu bylo

předložením

1892

1892. Tanaka si jako podmínku svého

se na stranu skupiny dankóha

jasně

ještě

staví

školství, Óki Takató, který byl i předsedou dříve zmíněné Asociace právní vlády.
Na konci dubna 1892, krátce
předložil svůj

do

třech částí,

I. Kdo jsou lidé,

Důvody

kteří

novým

zákonům

práva,

k odmítnutí odkladu

část obchodníků

svůj

z odkladu

vysvětlování

osobní

184

části,

Boissonade. Své argumenty

a

prospěch,

odporují?

zákonům

zákonů

konkrétně

K prvnímu bodu Boissonade uvádí, že se
lektorů

ministr

kterými jsou:

2. Podstata odporu k novým
3.

jeho

plánovaným projednáváním návrhu OZ v parlamentu,

názor na jeho aplikaci i tvůrce jeho značné

písemně

shrnul

před

vč.

petice pro aplikaci 30 jeho soudci

část majitelů

resp.

jedná o

část soudců

advokátů, část

a

vydavatelství novin, tj. o osoby,

neprospěch

z jeho

případné

kteří

mají

aplikace. V rámci

druhé položky své argumentace oponuje kritice, která OZ vytýká nesoulad se

starými zvyky a jejich poškozování a která podle něj nestojí na pevném základě. Části,
které si to vyžadovaly, byly

vytvořeny

ekonomických koncepcí a jejich

na

odstranění

základě

moderních právních, morálních a

tím, že by se zavedly jim odporující zákony

nebo že by se udržovaly zastaralé zvyky, by Japonsku
Japonské

císařství

odklad

dědictví

a o

rodině nicméně

rodového systému).

naopak

Ohledně třetího

Boissonade nejprve obavy, které byly patrné i u Jamagaty, a sice že

zákoníků

toho by se

184

zemí. Zákony o

(uzákonění některých principů

poškodí vznešenost

byly vyhlášeny na

covat

vyspělých

pozice Japonci vyžadovaných polofeudálních tradic v rámci tohoto moderního

právního systému
vyjadřuje

naopak negativní vliv.

té doby vyžaduje coby jednotný stát jednotné zákony a ty byly

zkompilovány podle
upevňují

přineslo

měly

případné

základě

císaře

jeho mandátu,

zákoníky na

několik

tím, že by se za závadné
ještě dříve,

Ókubo, J. (1977), op. cit, s. 171-172

70

případný

zákony, které

než by se uvedly do praxe. Místo

let zavést a až na

revize. Dále píše Boissonade o

označily

bodu

základě

posouzení

pravděpodobném

vzniku

soudů

vypra-

společenských

i ekonomických probléml't z dl'tvodu neexistence jednotných právních norem pro celou
zemi a nakonec se pozastavuje nad protimluvem, kdy stejní lidé žádají co nejdřívější revize
nerovnoprávných smluv s mocnostmi, avšak
odkladem

účinnosti

zároveň

tyto revize

znesnadňují

zákoníkl't nebude možné dokázat mocnostem schopnost realizace jejich

ustanovení v japonské společnosti.

185

ačkoli

Boissonadeova snaha o podporu prosazení OZ nezl'tstala bez odezvy,
zřejmě

představoval.

jiná, než jakou si on sám

Enkiha v

převečer

tím, že

jejichž obsah znovu

ostře

kritizoval

některé

rozšířila

V reakci na jeho aktivitu

zasedání parlamentu, na kterém se
z

měl

aspektů

OZ

začít

tato byla
skupina

projednávat, letáky,

nových zákoníkl't. Pod tímto

Nározem na odklad aplikace zákoníkú (hóten džišši enki iken- ttJ~=tr~:fiíiT~Wl~J!) bylo
podepsáno celkem ll osob
řadě

v

Hozumi Jacuky. Letáky byly rozdistribuovány v prvé

všem poslancl'tm parlamentu, dále do novinových redakcí a dalších míst,

součinnosti

Svým

včetně

se svým emotivním obsahem ovlivnily mnohé poslance i

účinkem

je možné tento text

řadit

po boku Hozumiho (J.)

konec loajality a synovské oddanosti z r. 1891.

Obsahově

článku

se jednalo o

veřejné mínění.

Ustavení OZ -

určitou

dřívějších argumentl! odpúrcú aplikace zákoníkú, konkrétně o následující body

I. Nové zákoníky porušují

běžnou

2. Nové zákoníky omezují

opatření

morálku (to, co by

občané měli

čímž

sumarizaci

186

:

dodržovat).

stanovená ústavou.

3. Nové zákoníky neodpovídají principúm stanovování

rozpočtu.

4. Nové zákoníky postrádají státotvornou myšlenku.
5. Nové zákoníky poškozují ekonomiku celé
6. Nové zákoníky

pozměií.ují

7. Nové zákoníky

násilně

Ačkoli

společnosti.

základní princip daií.ového zákona.

vnucují

vzdělávací

principy.

byly pravdivé argumenty Ume Kendžiróa, že podobná vyjádření odpúrcú OZ

nejsou než pochybené pomluvy, jelikož v OZ jsou zahrnuty všechny žádoucí zvykově
právní instituce od práv hlavy rodiny,
týkající se rozvodu manželství

187

,

přes zajištění

možnosti adopce až po ustanovení

nic to nemění na politické převaze populistických

prohlášení skupiny Enkiha, která se přenesla i do parlamentních lavic.

185

ibid, s. 174-176

186

ibid., s. 176

187

ibid., s. 177
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4.1.3

Odraz Sporu o zákoníky v dobových médiích

Podle
dílčím

dřívějších

interpretací Sporu o zákoníky, které se zabývají vždy pouze

straně

druhé,

ze samotného okruhu

působnosti

OZ týkala všech skupin

OZ je

společnosti,

může

které narozdíl od
Přínos těchto

názorů

současných

nicméně zřejmé,

že se otázka odkladu

téměř

které k ní tak

či

vyjádření

většinou aktivně

jednotlivých stran Sporu, a to

buď

formou

časopisů,

projevovaly své politické názory.
spočívá

přímé

esejů

publikace

v prezentaci
a prohlášení

debat o osudu OZ nebo

(častěji

v

pozdějších

fázích Sporu) aktivním zapojením se do probíhající diskuse vlastními

články

a

komentáři.

Postupně

budou

Jomiuri šinbun,

a dalších

přímých účastníků

určité

ohledně předmětné

stran

Išizawa vzorek ze široké škály dobových novin a

zvyklostí

Již

aplikace

nemohly nezaujmout

médií pro výzkum tehdejších názorových tendencí

politiků, právníků

kruhů.

(právnických) a politických

stanovisko. Jakožto prostor, ve kterém se jednotlivá
střetávala, představuje

a

snadno vzniknout dojem, že celý Spor je

vědeckých

záležitostí omezenou na úzkou skupinku

otázky

straně

aspektem podstaty rozporu mezi zastánci odkladu OZ na jedné

prosazovateli jeho aplikace na

určitým

představeny některé

Júbinhóči

tematicky a

obsahově příznačné články

z novin

časopisu

Kokumin

šinbun, Nihon a Tókjó Asahi šinbun a dále z

no torno. Z uvedených novinových

titulů

je možné první

podporující prosazení aplikace OZ ve schváleném

znění,

představuje mediálního zastánce skupiny odkladatell'! OZ.
Kromě

uvedených

listů

se

články

i v dalších periodikách. Jedním z

tři

z nich

zařadit

spíše mezi listy

zatímco poslední uvedený list

188

vztahující se ke Sporu o zákoníky objevovaly

důležitých

byl i

časopis

Podstata právních

principů

(hóri

seika- i~J-!.ffi~), který byl po jednom ze článků, v nichž často zaznívaly osobní výpady
kritizující vládu, v

červenci

1890 zakázán, avšak od dubna následujícího roku

začal

vycházet znovu pod jménem Novinky právní vědy (hógaku .5inpó- i~"'f:5ťJT$~). Pod tímto
jménem se zapsal do

dějin

kompilace OZ uvedením

článku

-konec loajálnosti a synovské oddanosti v srpnu 1891.

Hozumiho Jacuky Ustavení OZ

189

Jomiuri šinbun (~%~00)
Od prvního

článku

týkajícího se Sporu o zákoníky, vydaného 5.

června

1889 a nazva-

ného "Názor jedné význačné osobnosti stran problému s kompilací zákoníků" (hóten

188

Išizawa, S. (2004 ), op. cit., s. 79-80
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Ókubo, J. (1977), op. cit, s. 169
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hensan no mondai ni cuki bókiken no secu- i:l:~llJi~O)F"~Jt§~.:::.fi~~~ffi\Ji:O)~Ř.), se
články

v tomto listu s vysokou frekvencí objevují
další osud.

Stejně

argumentů,

zákoníků,
straně

i v prvním z nich je znát snaha o vyvracení

které v souvislosti s Boissonadeovým návrhem OZ

tiskovinách skupina
označován

článcích

jako v dalších

jeden ze

odkladatelů
členů

který se však po

OZ.

Význačnou

důkladném

tlumočí přesvědčení

pravda, že by návrh

nejednotnost

dostatečně

seznámení s jejich obsahem
nejdřívější

přepracovat

zastánců

německého

OZ podle

i v otázkách vládních kompilací
laděné

nepřichází

nově tvořenými

zákonů

základě

zákony. Podle

by v

době

aplikace

zákonů

Stejně nejednoznačné

občané

principů

odkladatelů

není

západních kulturních

účelem umožnění

západního práva, a

podpoře

článku

má

zahraničních
přijímání

podrobeny jasné kritice, a to
nutně značně

osobnosti" by bylo

principů.

zákonů

Nejednalo se však o celkové
ale o názor, že

přijetí

problémy, které by nenastaly, pokud

společnosti

dostatečně

zažitá.

i další tematicky související

články

příslib

již

zákoníků

vytvoří

z téhož vydání, "Informování

v listu

není povolením

japonské vlády

revize nerovnoprávných smluv

článek

států

že každý ze spolkových

příslušných zákonů,

byla západní kultura ve

jsou ve své

se staví

Japonska hájili své majetky podle

intervence do právních otázek", který naráží na

podle

něm

Podobně negativně

Jomiuri šinbun ze 7. srpna téhož roku, "Slib kompilace

mocnostem, že za

v

vzoru, kdy jako argument uvádí

"význačné

každopádně přinese různé

s sebou

opačné

k

článku

a s nimi souvisejících reforem

odmítnutí ani západní kultury jako takové, ani
zákonů

přiklonil

vládní reformy lnouc Kowašiho a nekritické

problematické, aby si nezkušení
vypracovaných na

je

do úvahy. Provládní postoj je znatelný

západní kultury ve vládních kruzích jsou v tomto
i v souvislosti s

článku

zastánce odkladu

aplikace. Autor

skupiny enkiha.

německých zákonů způsobenou skutečností,

ale proevropsky

v jiných

nectil starý japonský zvykový systém, což pokládá za

i vlastní právní normy, což pro Japonsko

takových

zákonů, původní

této osobnosti, že narozdíl od všeobecného názoru

"nesmírnou mýlku v hodnocení"
i vůči myšlence

zveřejnila

osobností uvedenou v titulku

Komise pro zkoumání

a stal se naopak prosazovatelem jejich co

vztahů,

hájící vládní názory na zákoníky a jejich

zahraničním

nové zákoníky

zahraničních

vlád

o Uaponských - pozn. aut.) zákonech", který se dotýká obsahu dalšího vyžádaného slibu
zavazujícího japonskou vládu do stanovené
všech

návrhů zákonů.

kompilace

zákonů

lhůty předložit

západním mocnostem

V souladu s titulkem prvního jmenovaného

(ani slib informování o obsahu jejich

návrhů)

článku

překlady

není slib

hodnocen jako porušení

právní integrity Japonska, a je to tedy považováno za akceptovatelnou eventualitu, ale

73

existující možnost toho, že by
vytvářených zákonů

zahraniční

vlády mohly japonské

vládě předkládat ohledně

své požadavky, je popisována jako politika útlaku, již je nutné

odmítnout.
Z uvedených

faktů

vyplývá, že

ačkoli

vládním reformám širokou podporu,
otázek, tj.

vůči

invazi

přesahující

článků rovněž naznačuje,

v celkovém pohledu poskytuje list Jomiuri šinbun

vůči nadměrné

invazi západních

nejnižší nutnou mez, se staví

států

jasně odmítavě.

co redakce vydávající tento titul považuje za

aspekt Sporu, což je otázka revize nerovnoprávných smluv.

do japonských
Tématika

nejpodstatnější

190

Júbinhóči šinbun (~úli~~~lj.f})
Ještě silnější
uveřejňovaných

šíření

článcích

tendenci k neutrálnosti ve Sporu o zákoníky je možné nalézt v
v té

době

v listu

Júbinhóči

šinbun. Tento postoj byl
neboť

důležitý

ve smyslu

informací o

průběhu

debat o daných otázkách,

novin objevovaly

přetisky

obsahu parlamentních diskusí. Narozdíl od Jomiuri šibun

neprezentuje Spor o OZ na pozadí revize nerovnoprávných smluv, ale
pojetí jako Hozumi Nobušige, tj.
Obě

soupeření

zákoníků".

přebírá

například

v

článku

z 28.

května

odkladatelů

nakonec na stranu

nevyhovují

občanům

by vláda jistě

neměla

naší

země"

reformám, v

Júbinhóči

probíhá spíše na
společenskou

Jomiuri, kterým je
v Japonsku.

a "zákony, které by v

Při

mířila

kritika vlády

době

konkrétně

hlásané nevhodnosti

uvážení do

určitý

odpor

důsledků

články,

jež

plně

aplikace lidem nevyhovovaly,

proti jejím jednotlivým

členům

určitých

částí

zákonú pro dobovou

se však jedná o podobný základ jako v listu

vůči nadměrnému

191

°Kojanagi, Š. (2004), op. cit., s. 80-81

19

191

v zákonících ,jsou

šinbun se objevují podobné hlasy pouze málokdy a kritika vlády

základě

situaci.

neboť

OZ,

článku

prosazovat".

Zatímco v Jomiuri šinbun
či

1892,

Zde po konstatování, že anglická škola aplikaci

Obchodního a OZ neschvaluje, zatímco francouzská škola ji prosazuje, se autor
přiklání

shodné

francouzské a anglické právnické školy.

popsané základní charakteristiky jsou patrné

"Eklektická úvaha o aplikaci

těchto

se tak na stránkách

ibid., s. 81

74

vlivu západní kultury na

poměry

Tókjó Asahi šinbun C*Ji{~ S ~!J,H)
době

Novinovým titulem, ve kterém byly v dané
otiskovány

výhradně články
vůči

Odmítavý postoj
avšak

začátku

či

na tématiku odkladu

aplikace

uveřejňovaných

zákoníků

se

textech i

dříve,

soustřeďují

až do

roku 1892, kdy se v tomto smyslu rozpoutala debata v parlamentu.

Povšimnutíhodné jsou
přestavovaných

podporující jejich odklad, je tokijský list Asahi šinbun.

vládním reformám se projevoval v

články zaměřené

období po

v souvislosti se Sporem o zákoníky

především dvě

vlastnosti, kterými se Asahi šinbun od ostatních

tiskovin liší. Na jedné

odkladatelů zákoníků

a na druhé

straně

je to zcela nepokrytá podpora tábora

straně skutečnost,

že se z velké

části

u příslušných

článků

jednalo o úvodníky.
Příklon

a revize

k odkladu OZ je znatelný

zákoníků"

května

z 25.

patrně

už i z

1892, "Právní zla této doby" z 27.

"Znovuobnovení starého myšlení" z 29.
v předešlých

případech

postavena.

192

května

zákonů,

která by na

těchto

nadměrného

"Odklad

t. r. nebo
opět

jako

kvanta západního

cizích myšlenkových základech byla

Z názvů článků vyznívá i určitá zvýšená emotivnost v porovnání s před
zastánců

chozími tituly, která je typická pro argumentaci
tj. v době

května

t. r. Výhrady zaznívají

přijímání

proti nekritickému

myšlení a proti kompilaci

titulů některých článků, např.

přesunu

Sporu na parlamentní

půdu

odkladu OZ v tomto období,

.

Nihon (S/.$:)

Nihon byl další novinový titul, který se již od

počátků

řešením. Jeho hlavním přispěvatelem byl Kuga Kacunan

a 3. dubna 1889, jsou reprezentativní pro celkové
Kuga sám choval

vl'1či

Západu v

princip filosofické morálky,
jeho kultury bez

výběru

Odlišné bylo však
zisku a

štěstí

se

věda

a

některých
umění,

pro Japonsko. V

,

zabýval jeho

jehož dva články, z ll. února

ladění uveřejňovaných názorů. Ačkoli

ekonomický rozmach), proti slepému
jako autoři

článků

zázemí, které v listu Nihon

Kugově

aktivně

aspektech úctu (právní svoboda, zákony,

stavěl stejně negativně

argumentační

193

Sporu

přejímání

Asahi šinbun.

spočívalo

pojetí nebyla západní kultura v té

na

míře přínosu

době přijímána

výběrově za tímto zištným účelem, ale pouze na základě jakéhosi zalíbení (džúai- :m~),

což považoval za problematické.

192

ibid., s. 81-82

75

Druhý

zmíněný článek

se zaobíral

rovněž

kulturním importem Západu a ziskem, avšak

tentokrát byla hlavním nosným tématem revize smluv s mocnostmi. Podle Kugy nemá tato
revize nic

společného,

a nesmí být tedy spojována s

zákonů. Zrovnoprávnění

postavení Japonska na

musí být bráno jako samostatný

počin,

přejímáním

základě

cizího životního stylu

či

vzájemných smluv s mocnostmi

jehož prvotním cílem nesmí být

"zisk a štěstí Japonska" (Nihon no rieki kófuku- S *U)f1Hi:rl::~t~).

opět

nic jiného než

194

Kokumin no torno (00,13.;;2.~)
Kromě

novin se Sporu o zákoníky

Išizawa jako

příklad představuje

věnovaly

I

články některých časopisů,

obecně

Kokumin no tomo, který

z nichž

projevoval snahu

o podporu argumentů zastánců aplikace OZ, skupiny označované jako enkiha. Články na
téma OZ se

začaly

objevovat již na samotném

počátku

rozvíjejícího se Sporu, tj. od roku

1889.
V

článku

"Aplikovat zákoníky nebo je odložit?" z 3. dubna 1892 se prezentuje názor, že

je žádoucí zákoníky prosadit podle daného plánu, ale pokud by jejich uvedení v platnost
nebylo možné, nemá se jejich aplikace odkládat, ale nemají se aplikovat
odkladatelů zákoníků

že kompilace

se v textu poznamenává, že by spíše

zákoníků

za

účelem umožnění

měli

vůbec.

"plakat" nad

Na adresu

skutečností,

revize nerovnoprávných smluv je porušení

nezávislosti japonského práva.
Dalším z
odkladatelů

představovaných článků

byl úvodník z 3.

OZ. Jejich názorové projevy se zde

článku

Z obsaženého rozboru

v periodiku Novinky právní
veškerá nespokojenost

přirovnávaly

směru

jim vytýkáno slepé následování jednoho

května

na

téhož roku, Pitva
k arumentaci

základě

víry v

skupiny Enkiha, Názor na odklad aplikace
vědy

sofistů

určitou

s faktem, že to byla francouzská škola v

a bylo

pravdu.

zákoníků

v dubnu 1891 ), dochází autor úvodníku k

odkladatelů zákoníků

argumentů

(vyšlo

závěru,

že

pramení pouze z principiálního nesouhlasu

čele

s Boissonadem, která byla zvolena pro

kompilaci OZ. Proklamovaná starost o poškození Japonska aplikací OZ je považována za
pouhou zástěrku odporu

vůči

této odlišné (francouzské) právní škole.

Další kritika se na zastánce odkladu
z 3.

června

1892. V

myšlení, která

těžila

něm

zákoníků

snesla z

článku

"Vítr konzervatismu"

jeho autor upozornil na rozmáhající se vlnu konzervativního

z faktu, že konzervatismus byl jedním z

aspektů

v argumentaci

zastánců odkladu zákoníků. Článek upozon1oval na to, že by tato vlna měla být
194

ibid.' s. 82
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považována za samostatný prvek, nikoli za pouhou jednu stránku Sporu o zákoníky.
Škodlivost podobného myšlení pro Japonsko byla popisována jako stokrát vyšší než
u samotného odkladu
O deset dní

zákoníků.

později

vyšel v

časopisu

Kokumin no tomo další

článek

týkající se otázky

zákoníků, který byl tentokrát reakcí na článek skupiny enkiha ,,Jaso-kjó idžime- If~~~v \

t6 66", který do krajnosti vyhrotil to, co Hozumi Jacuka

předeslal ve svém známém eseji

"Zavedení OZ, konec loajálnosti a synovské oddanosti", tj. myšlenku, že západní myšlení
je rovno

křesťanskému učení.

Harada Tasuke

195

článku

Autor

se zastával křesťanských myšlenek a naopak tvrzení o jejich nesluči

,

telnosti s japonským nacionalismem
opřel

o

křesťanský

milovat také
to

zároveň

označoval

za "sprosté námitky".

Argumentačně

se

altruismus, který interpretoval v tom smyslu, že milovat Boha znamená

člověka.

Proto

nemůže

být v rozporu s japonským nacionalismem, jelikož by

implikovalo rozpor i mezi nacionalismem a rodovým systémem, který je

na mezilidských vztazích založen.

4.1.3.1

v Kokumin no tomo, vystupující pod jménem

právě

196

Shrnutí mediálního odrazu Sporu o zákoníky

Jak vyplývá z předešlého rozboru, jednotlivá média pojímala Spor z různých úhlů
pohledu podle toho, které z hledisek obsažených v této komplexní otázce považovala za
nejpodstatnější.

Na

základě

druhé

znesvářené straně.

jako

společný

svých

názorů

se také

přikláněla méně či

Bez ohledu na obecnou podporu

jev vyskytuje odmítnutí nekritického a

některého

z

více

jasně

táborů

k jedné

či

se však všude

přehnaného přijímání

západní

kultury, neboť tato je považována za příliš odlišnou, a proto nebezpečnou pro tradiční
japonské kulturní hodnoty.
Ohledně

z odborných
podobě

důležité,

interpretace Sporu o zákoníky je
kruhů

aplikovat,

či

míry má být, resp.

mezi laickou
jeho

účinnost

může

veřejnost

se

odložit, ocitl

původní
poněkud

že

současně

s posunem sporu

problém, tj. zda OZ ve schválené
v zastínění

právě

otázkou, do jaké

být, západní myšlení v modernizující se japonské

společnosti

implementováno. Stejný fenomén je také typický pro pozdější diskusi o otázce zákoníků na
půdě

parlamentu. K tomu

přispěla jistě

i široká medializace

argumentů zastánců

obou

stran, jež připravila živnou půdu pro konzervativní šovinismus, který během parlamentních

195

HiWl Il)J
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ibid.' s. 83

77

debat

převládal

právníků

4.1.4

nad

věcnými

argumenty, které tento spor

původně

v Názoru

společnosti

odstartovaly.

Spor o zákoníky v parlamentu
Diskuse kolem prvního odkladu Obchodního zákoníku

4.1.4.1

Aby bylo možné uchopit parlamentní jednání o nových zákonících v celé jeho
třeba

účinnosti

rozhodovalo o prvním odložení
27.

schůzi

do jeho výkladu zahrnout už i první

března

1890 jako zákon

následujícího roku.

č.

šíři,

je

parlamentu z r. 1890, na které se

Obchodního zákoníku. Ten byl vyhlášen
účinnost

32 a jeho

Ještě předtím, během července

byla stanovena již na

počátek

1890, však Murata Mamoru shromáždil

podporu 53 senátorů, se kterou v senátu (původní Genróin- :JG:1š~J'G) prosadil svllj návrh
účinnosti

na odložení Obchodního zákoníku. Souhlasné stanovisko k odložení jeho

vydala

i Tokijská obchodní komora, zatímco Ósacká obchodní komora byla proti odkladu. Podle
obchodníků

sdružených v Tokijské

zákony a ignoroval
hrát v jejich
zaváděných

silnější
důvody,

tradičně

případě

komoře

nebyl Obchodní zákoník v souladu s jinými

používanou obchodní terminologii. Do

roli i neznalost

přesných

určité

míry však mohla

ustanovení a z ní vyplývající obava z

pravidel týkajících se registrace živností a vedení

účetnictví, případně

nově

z možné

státní intervence do podnikání. Bez ohledu na jejich podporu, tím spíše na její
vydal ministr spravedlnosti Jamada v novinách

nejdříve svůj

názor oponující

Muratovu pohledu a v konečném efektu vláda senátní návrh smetla se stolu.

197

Tím se však odporovatelé jeho aplikace nenechali odradit, a tak po ustavení nového
Císařského parlamentu (25. listopadu 1890) předložil Nagai Macuemon

roku v jeho dolní

sněmovně

198

v prosinci téhož

vlastní návrh na odložení Obchodního zákoníku. Tou dobou

nabíral rozpor mezi představiteli skupin enkiha a dankóha na intenzitě (docházelo údajně
i k vyhrožováním zastupitelům formou anonymních dopisll), avšak ačkoli diskuse o tomto
návrhu probíhala velmi aktivně ze strany obou táború ( 15.-16. prosince

199

),

nakonec byl

návrh velkou většinou schválen a postoupen dále do nového senátu (kizokuin - -Jt~rJ'G).
Vzhledem k tomu, že

značná část

senátorl't nového senátu byla

původními členy předchozí

instituce, Genróin, není zřejmě překvapující, že púvodní podpora, kterou získal Murata pro

197

198
199

Ókubo, J. (1977), op. cit, s. 164-165
7k;J:H.'L~wr~~

Kojanagi, Š. (1999), op. cit., s. 25

78

svůj červencový

návrh, nezeslábla ani v tomto

případě.

Také zde prošel návrh na odkad do

l. l. 1893 (shodné datum jako pro OZ) velmi hladce, což kromě faktického odkladu
Obchodního zákoníku znamenalo i nemilou předzvěst pro OZ, s nímž byly jisté skupiny
nespokojené z podobných důvodů, jako tomu bylo u Obchodního zákoníku?

00

Debat v Senátu na téma odložení Obchodního zákoníku, které probíhaly mezi 20. a 22.
prosincem, se aktivně podílel i Hozumi Nobušige, jenž se také postavil na stranu odkladu
zákoníku. Jeho argumenty pro nutnost odkladu za účelem revizí opět nemířily proti
samotné existenci tohoto nového zákoníku, pouze kritizovaly

některé

byť

-

podstatné -

aspekty jeho kompilace. Podle Hozumiho není v Evropských státech kromě příkladu Řecka
případ,

žádný

kdy by byl obchodní zákoník zpracován cizinci, a tato

Japonskou vládu a Japonsko jako takové
odborníky, a musí se tak spoléhat na
práva uvádí i

při

předloh téměř

zcela chybí

aby se kompilace
těchto

určitou

ostudou,

zahraniční

neboť

skutečnost

je tedy pro

to vypadá, že nemá vlastní

pomoc. Vzor evropského obchodního

kritice faktu, že v novém Obchodním zákoníku narozdíl od západních
zohlednění

přímo účastnili

zvykového práva. V této souvislosti je také nutné,

i zástupci odborné

veřejnosti

(obchodních

kruhů).

Cílem

snah neměl být pouze dokonalejší zákoník, ale i posílení důvěry ve vládu, který by

v•l a. 201
• • normu vy tvon
ta kovou pravm
Parlamentní hnutí pro

4.1.4.2

vytvoření

komise pro

průzkum zákoníků

Dalším projevem probíhajícího Sporu o zákoníky v parlamentu bylo hnutí vyžadující
vytvoření

komise pro průzkum Obchodního a Občanského zákoníku, které se rozvinulo

v Senátu od počátku roku 1891. Jeho iniciátorem byl Kobatake Mitó

202

,

kterému se pro ni

13. února t. r. podařilo získat podporu 86 senátorů včetně Hozumi Nobušigeho. Účelem
této komise neměla být pouze revize odloženého Obchodního zákoníku, ale kvůli tomu, že
ani tento, ani OZ v některých ustanoveních nevyhovují stávající společenské situaci, měl se
zabývat právě i přijatelností OZ, do něhož mělo být také zakomponováno zvykové právo
chybějící

v obou zákonících. Její

ministerstva spravedlnosti,
nikoli z

200 •

nýbrž jako z

předpokládal

Okubo, J. ( 1977), op.

.

Cll.,

se

lektoři Císařské

úředního pověření,

zákoníků

obou

činnosti

měli účastnit členové

university a

pověření

členové

osobního. Z

návrh její ustanovení ve

s. 166-167

201

Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 25

202

,J,rlll.kt!TI

79

parlamentu,

úředníci

Obchodní komory, avšak
důvodů

vládě,

velkého rozsahu

jelikož projednávání

-

-

--

v parlamentu by tím pádem bylo příliš obtížné. Náplní své aktivity jí odpovídá založená
vládní Komise pro průzkum zákoníků (hóten čósakai- ~!J,tlHffil3!t~). 203

4.1.4.3

Parlamentní debata o Obchodním a

Konečná

Občanském

zákoníku (1892)
schl'tzi,

konkrétně

1892 v Senátu návrh na odklad

účinnosti

fáze Sporu o zákoníky v parlamentu nastala na jeho
předložil

poté, kdy Murata

Občanského

Obchodního a

16.

května

zákoníku za

účelem

třetí

revizí do 31. prosince 1896. Parlament

projednával daný návrh celkem tři dny počínaje 26. květnem. Murata, který se na
kompilaci OZ sice sám podílel, ale jehož
nejprve vznesl

důvody

jmenoval, byly

konkrétně

nebyly do návrhu implementovány,

právních principl't a rozpor s jinými zákony.

představitell't

jasnější. Vyústění

obou stran sporu, avšak
představovalo

debaty v Senátu

proudů uvnitř

S ohledem na existenci dvou

době

dřívější

tento

skupiny Enkiha je

připomínající

května,

kdy

204

třeba

názory Hozumi Nobušigeho (který již

nezastával) z úst Tomii Masaakiho. Ten ve svém

výtky,

zároveň

např. přílišnou

však

zohledňoval

zdůraznil

podrobnost OZ,

upozornit na fakt, že

Současně vyjádřil

přítomnost

svůj

příspěvku

senátorský post

zopakoval

definic, aplikaci

některé

přirozeného

obecnou nutnost zavedení OZ. K tomu je však nutné, aby

nikoli pouze francouzské právní vzory, jak je tomu u stávajícího návrhu,
především

ale aby se zabýval i novodobými zdroji,

moderním právem

německým.

svou pochybnost o tom, že je vhodné zakládat diskuse o revizi

nerovnoprávných smluv na existenci
měla

odpl'trcl't aplikace

Muratova konzervativního vystoupení se druhý den senátní diskuse objevila

i argumentace

práva,

převaha

hlasování 28.

s přesvědčivou většinou (123:61) zvítězili příznivci odkladu OZ.

v té

bodl't, které

porušení dávné morálky, kolizi se zvyky, formální nedostatky

nesplňování

Následovaly další projevy

kromě

Pět

pro nutnost revize, potažmo pak odložení OZ.

coby zákonná norma,

byla stále

připomínky

být jednání o revizích

zákonů,

započata

na které Japonsko

až po

nemůže

vytvoření zákonů,

být hrdé. Dle

něj

které prestiž Japonska

dostatečně pozvednou? 05

Jakmile prošel návrh na odložení Obchodního a
v Senátu, byl
zastoupení

předložen

příznivci

dolní

sněmovně.

Občanského

V porovnání se Senátem zde

aplikace zákoníkl't, a proto se zde

203

ibid' s. 25-26

204

Ókubo, J. (1977), op. cit., s. 178-179

205

Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 26

zákoníku hlasováním

80

očekávalo

jejich

měli

větší

vítězství,

tj. neschválení zákona o odkladu.
nepříliš

aktivní

převahou hlasů

debatě

Přes

tento

předpoklad

nastal výsledek zcela

odklad prosadit. Hlasování

opačný,

však po jednodenní a
opět

a Enkiha tak

proběhlo

I O.

června

oboustranně

dokázala s velkou

1892 s výsledkem I 07

hlasů proti návrhu a !52 hlasů pro návrh na odklad zákoníků? 06

Ministr spravedlnosti Tanaka
aplikace, se pokusil
předsedu

ještě

207

(

zákoníků

zvrátit osud

Macukatu, že by vláda

1845-1909), který byl neoblomným zastáncem

neměla

tím, že se snažil

vyžadovat

zákonem o odkladu. Vzhledem k tomu, že podle
pravomoc ustanovovat zákony (v

součinnosti

Bez ohledu na Boissonadeovu podporu

přesvědčit

císařský

článku pět

ministerského

souhlas se schváleným
měl císař

japonské ústavy

s parlamentem), bylo to logicky v

nicméně Tanakův

pořádku.

návrh (minpó šóhó sekó enki

hóricuan ni taisuru iken- F:1trm1t15lli1"TNWl1tfft~.:::.;<t 7./v~J'L) z 18. června zapadl
v souvislosti s jeho nuceným odchodem poté, co mu byla
skandál, který se krátce

předtím

dostal na

veřejnost.

Vyšlo totiž najevo, že

nejvyššího soudu užívali státních financí k soukromým
v

čajovnách

v Nihonbašijamě. Tento skandál

lamentu, jelikož mnoho z

těch, kteří

zřejmě

své funkce

skupiny dankóha. Tanaka nakonec bez

naděje

na

přiřknuta spoluzodpovědnost

již

výletům

předtím

kvůli němu

někteří

za

soudci

za gejšami a hazardem

ovlivnil hlasování v par-

opustili, bylo

zpětné ovlivnění

právě

z

řad

výsledku parlamentního

hlasování podal 20. června demisi a 23. byl z vlády uvolněn? 08
Přesto nová vláda sestavená po demisi předchozího Macukatova 209 kabinetu pod

vedením premiéra ltóa

vytvořila

Komisi pro prozkoumání aplikace

Občanského

a Obchod-

ního zákoníku (minpó šóhó sekó torL\:irabe iinkai- F:rtrm1t15í!HT!&Wfil~ ~~),jež měla
za úkol rozhodnout o tom, zda se má

či

nemá zákon o okladu postoupit

císaři

ke schválení.

Výsledek jejího zkoumání potvrdil stanovisko obou komor parlamentu, a zákon byl tak
předložen

k

císařské

autorizaci. Po

splnění

tohoto formálního kroku byl poté zákon

vyhlášen 22. listopadu 1892 jako zákon číslo 8.

210

~ 06 Ókubo, J. ( 1977), op cit., s. 180-181
~ 07 Tanaka Fudžimaro ( [1]
208
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ibid.,s.181

~ 09 Macukata Masajoši (1835-1924) (f.í.~)JJE~)
210

ibid., s. 184

81

Interpretace Sporu o Občanský zákoník

4.2

Bylo již uvedeno, že existuje mnoho možností, jak nahlížet na základní princip
rozdělení zůčastněných stran ve Sporu o OZ. V závislosti na tom, který aspekt byl daným

autorem považován za nejdůležitější, byl Spor popisován jako rozpor mezi příznivci
anglického/německého

právního systému a těmi, kteří za vzor pro japonské právo

prosazovali francouzské zákony (pojetí u Hozumi Nobušigeho), nebo jako rozkol mezi
progresivním křídlem podporujícím Boissonadeův OZ a jeho konzervativnějšími odpůrci
(Hošino, Hirano), jako politický boj mezi vládní klikou a opozicí na základě rozpravy
o revizi nerovnoprávných smluv s mocnostmi (Nakamura), nebo i jako názorový souboj
v ekonomických otázkách v souvislosti s rozvojem kapitalistického
sku (Kumagai). lšizawa

hospodářství

v Japon-

považuje tato jednotlivá pojednání za příliš jednostranná a

211

zastává názor, že je k celkovému pochopení nutné nahlížet na Spor z makroskopického
pohledu. Jako jednotící prvek uvádí vliv nacionalistických tendencí na jednotlivé stránky
sporu, který ve svých dílech naznačují již dříve Ida Seiiči a ljama Šigeki
z nich se však
jako

údajně

212

.

Ani jeden

nezabýval nacionalismem jako všeobecným elementem, ale pouze

dílčím článkem ovlivňujícím určitou část

existujících stránek Sporu.

U jednotlivých autorů se nicméně nerozcházejí pouze hodnocení sporu o OZ, nýbrž
někteří

i OZ samotného. Zatímco

poukazují na jasný rozdíl v pokrokovosti mezi

Boissonadeovým OZ z roku 1890 a OZ doby Meidži z r. 1898, což jim
spor o jeho aplikaci
považují v tomto

právě

směru

umožňuje

definovat

v pojetí konzervatismu (protekcionismu) a progresivismu, jiní

oba zákoníky za zhruba rovnocenné. V obou z nich se

údajně

nacházejí jak prvky moderní, tak části rudimentárně feudální, a klíč k příčině konfliktu
mezi zastánci a odpůrci aplikace zákoníků neleží tedy na rovině mezi liberalismem a
nacionalismem, ani mezi přirozeným a historickým právem, ale je nutné jej hledat někde
jinde. Nabízí se tak již

zmiňované

politické hledisko opírající se o názor na nutnost a

podmínky revize nerovnoprávných smluv. Z tohoto pohledu je
aplikace

zákoníků

veskrze

opačný.

Skupina dankóha

japonské státnosti obnovením právní suverenity

viděla

přístup příznivctl

a

odpůrců

jako cíl revize smluv potvrzení

(především

zrušení exteritoriality),

k čemuž však byla nutnou podmínkou aplikace OZ. Slib mocnostem, že Japonsko svůj OZ
ustanoví, považovala za možný

211

Išizawa, S. (2004), op. cit, s. 78

212

ibid, 1XB3Ti1f-, :@0JrztM

prostředek

uspíšení revizí smluv, na což však skupina

82

Enkiha

měla

účelem

revize sám o

názor zcela jiný. Podle její interpretace je slib
sobě vlastně

vytvoření

a aplikace OZ za

invazí do japonské státoprávnosti, což popírá samotný

původní smysl revizí smluv s mocnostmi. 213
Ačkoli

se však v tomto smyslu používá sousloví politický rozpor, není možné jej chápat
době vystupňované

jako jednoduchý odraz v té
v parlamentu. Nejenže je z
zákoníků

průběhu
téměř

předchozích odstavců

rivality mezi vládou a její opozicí
patrné, že ani názor vlády na aplikaci

a související rozhodnutí nebyl v žádném

případě

jednotný, ale i z rozdílného

schvalovacího postupu v obou komorách parlamentu, kde opozice blokovala

každý

podstatnější

zřejmé,

zákon, je

že hranice politické

přijatelnosti Občanského

a

Obchodního zákoníku probíhala nutně napříč politickým spektrem. 214
Ókubo Jasuo 215 pokládá za prvotní příčinu rozdílů a vyplývajícího názorového rozkolu
předpoklady

naprostý nesoulad mezi principiálními
koncepce, obsahu
pohledem
třecích

zastánců

ploch mezi

zákonů,

struktury

společnosti

Boissonadea

póly

těchto

funkce,

a pojetí jednotlivce v jejím rámci a

odkladu zákoníkl't na tytéž aspekty kompilace. Jako
opačnými

ohledně

příklady

možných

koncepcí uvádí protiklad individualismu proti

kolektivismu, dále legalismu proti moralismu a nakonec principu smluvní svobody proti
státní regulaci.

Podrobněji

se zabývá i obsahem jednotlivých

dílčích

myšlenkových

střetů:

individualismus vs. kolektivismus:

Individualismus byl

zvláště

rozvinutý ve Francii, kde existuje dlouhá tradice

práv a hodnoty jedince. Podle citací Boissonadea je význam práva
v "nepoškozování

člověka";

ctění

především

dále Boissonade tvrdí, že "úkolem státu je bránit práva

jednotlivce a ochraiíovat a pozdvihovat jeho morálku a

vědění"

a že "my,

kompilátoři

OZ, nejsme toho názoru, že stát je organismus a jedinec je jen jeho buňkou".

Proti
žitější

němu

stojící kolektivismus preferuje moralismus

před

legalismem. Za

nejdůle

bod považuje zachování rodiny, rodu, v širším smyslu slova zachování státu.

Smysl jedince podle kolektivistických

principů

pokračovatele

úlohy v rámci

rodu a z jeho

společenské

vyplývá z jeho historické úlohy
vertikálně

orientované

společ

nosti, a proto po jedinci požaduje potlačení individuálních emocí (šidžó wo koroši- fl
'lf!f~t~ L );

213

Idota, H. (1996), op. cit., s. 137-138

214

Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 26

215

Ókubo, J. (1977), op. cit., s. 185-191
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---
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legalismus vs. moralismus:
zastánců

Dle

ničí

tím se

Uzákonění

moralismu

přetváří

OZ morálku na právo (povinnost starat se o rodinu),

krásné zvyky minulosti a zvyšuje se
rodinných

principů údajně

poškodí

pravděpodobnost

vědomí

vypuknutí

sporů.

sounáležitosti a rodina nebude

mimo zákonem stanovený rozsah dále fungovat.
Z pozice lega/ismu hájil Boissonade OZ

ustanovení zákonů na ní nemúže nic
někdo

že by

následovně:

změnit,"

skutečně

morálka,

přehlíželo

možnost,

"Existuje-li

a: ,.jestliže by právo

neplnil svou povinnost a nestaral se o rodinu, je to porušováním toho

nejpřirozenějšího

práva."

princip smluvní svobody vs. státní regulace:
Nutnost státní regulace podporovali
společenskou

poškodí

ekonomiku

slabých/chudých). Proto musí stát

účastníci

(nadměrná

Sporu tvrzením, že nové zákony

podpora práva

nejdříve připravit

silnějšího

na úkor

správnou cestu a stanovit postup,

kterým se po této cestě ubírat (předpokládali jedince, kteří bez pomoci "o-kami" (1D.'n_l)
- státu - nebyli schopni v nové

společnosti

fungovat). K tomu je nutný státní dozor a

instruktáž a co nejjednodušší právní normy.

Princip smluvní svobody prosazoval
zákony podporují smluvní svobodu
zákoníků

tato

opět

(původně

Boissonade, a to

následovně:

výtka ze strany tábora požadujícího odklad

- pozn. aut.), je jejich zásadní pochvalou," dále pak: "Tvrdit

jejich

utlačuje

vlastnost

práva

"Tvrdit, že

slabších,

je

současně

protimluv,

který

to, že
nelze

chápat." Boissonade ctil názor, že smluvní svoboda je spravedlivá a pro stát žádoucí předpokládal

narozdíl od

oponentů

smluvní svobody silného jednotlivce s jasným

úmyslem dostát svého cíle, preferoval svobodný kap ital ismus a podrobné a jednoznačné
právní normy.
Z uvedených
vstoupení

bodů

zákoníků

je jasné, že hledat souhlasná stanoviska mezi

v platnost (enkiha), a Boissonadem by bylo

těmi, kteří
značně

oponovali

obtížné, ale

zároveň je nutné si uvědomit, že argumenty, které Ókubo uvádí, jsou souhrnem tvrzení

pouze jedné z frakcí
Boissonadeův
označované

uvnitř

názor a jeho

skupiny enkiha.

způsob

Stejně

tak není možné považovat

myšlení za obecný názor celé skupiny prosazující OZ

jako dankóha. Rozdíl mezi názorovými proudy, které se nacházely

uvnitř

skupiny odporující aplikaci zákoníků, se dá dobře charakterizovat jako rozdíl mezi
způsobem

argumentace mezi Hozumi Nobušigem a Hozumi Jacukou.
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Tato rozdílnost vyplývá jednoznačně i z
Sporu o zákoníky

uveřejňoval.

ladění článků,

Z jejich obsahu je

názor

zásadně

vzorů

s názorem Hozumi Nobušigeho, který si

japonské

zřízení.

i novou polohu Japonska po

zásad a

zvyků

a

smířit

řádu

uvědomoval

otevření

Aby pak Japonsko v této své pozici a

jako moderní stát, musí se

skupině

že ve

oponující modernizaci japonského právního

společnosti

feudálního

zřejmé,

střetával

enkiha se
základě

na

západních

nezvratnou nutnost

se okolnímu

světu

zohlednění

obstálo

některých původních

stanovených pravidel bude muset ustanovit i

moderní právní normy. Danými pravidly bylo

změn

a po zrušení

při společenském přerodu

s tím, že bude nutné ustoupit z

při splnění určitých

průběhu

které ten který z nich v

některé

nejen francouzského právního

vzoru, srozumitelný jazyk používaný v zákonech a další body, které jsou o názorech
zmíněny

Hozumi Nobušigeho
řadě

v prvé

v

předchozích

důležitým

odstavcích. Jejich

aspektem je

obecná podpora vzniku OZ. V textech Hozumiho Jacuky se narozdíl od toho

vyskytují na prvním
na kompilaci

místě

zákonů

a na

konzervativní požadavky na

vyloučení

jakéhokoli cizího vlivu

upevnění tradičního společenského uspořádání,

tj.

především

potlačení

individuality a zesílení kolektivního ducha, zejména rodové sounáležitosti.

V dobové

atmosféře,

málo co do

činění

která se od

původního

dychtivého

přijímání

opačného směru,

se Západem, obracela do

všeho, co

jehož

mělo byť

průvodním

bylo aktivní vymezování japonských kulturních tradic a jejich

i jen

znakem

nadřazování

nad

importované intelektuální statky, našlo toto druhé pojetí silnou kladnou odezvu ze všech
vrstev

společnosti.

Ačkoli
značné

se principy odporu proti zavedení nových

zákoníků
kráčely

míry lišily, v období probíhajícího Sporu

zástavou ve snaze dosáhnout odložení

zákoníků

za

u těchto dvou frakcí do takto
ruku v ruce pod

účelem

jejich následných revizí.
skutečně začaly,

Jakmile však práce na revizích OZ pod vedením Hozumi Nobušigeho
došlo ke
nebyly

zvýraznění

téměř vůbec

vzájemných

rozdílů

společnou

a návrhy konzervativního

křídla

do OZ z r. 1898

zapracovány. Je možné souhlasit s názorem, že Hozumi Nobušige

prakticky pouze využil politické síly argumentl! ve stylu svého bratra Jacuky, aby se mu
podařilo přesvědčit

co nejvíce

účastníků

sporu, od laické

odborníky až po poslance parlamentu, k tomu, aby se
Nejlepším

důkazem

pro toto tvrzení je citát z

na uvažované období: "Podstatné bylo

přiklonili

pozdějších

zapůsobit

veřejnosti, přes

zainteresované

na stranu odkladu

zákoníků.

vzpomínek Hozumi Nobušigeho

na poslance a získat

převahu

hlasl!

při

slovní bitvě, která v parlamentu musela nutně nastat. Co k tomuto cíli značnou měrou
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-

přispělo,

představitele

byl esej

---

skupiny enkiha, Hozumi Jacuky,

uveřejněný

v pátem

čísle

Novinek právní vědy a nazvaný Ustavení OZ- konec loajálnosti a synovské oddanosti."216
Bylo-li

řečeno,

že odpor skupiny Enkiha nebyl veden u všech jejích

stoupenců

pohnutkami, je nutné poznamenat, že totéž platí i o motivech podpory aplikace
u

stoupenců

části

to

OZ, jej hájil z

včetně

zřejmé,

skupiny dankóha. Je
přesvědčení

případech

preference byla
probíhalo
dokonce
OZ v
Je

právě

přímo

púvodně
téměř

a

práva,

největší pravděpodobností

OZ, které jim byly

svěřeny,

jelikož se u nich

jednalo o stoupence francouzského právního modelu. Tato jejich

často

na

těch částí

společnost,

principů přirozeného

jeho inspirace francouzským právem a integrace

individualismu, kapitalismu a smluvní svobody. Totéž lze s

ve všech

zákoníků

že Boissonade, jakožto kompilátor podstatné

o jeho stoprocentní vhodnosti pro japonskou

tvrdit i o japonských kompilátorech

stejnými

dúsledkem toho, že jejich seznamování se se západním právem

základě

studia francouzského práva, a to

ve Francii. O motivech ostatních
schváleném

znění

jisté, že podpora

účastníktt

podporovali, se dá do

některých

ať

již v Japonsku nebo

Sporu o zákoníky,

značné

aplikaci

míry pouze spekulovat.

všeobecně

byla založena na

kteří

vnímané nutnosti

revize nerovnoprávných smluv, k níž byla dle jejich názoru existence OZ jednou
z podstatných podmínek (tuto podmínku však odpúrci aplikace OZ naopak považovali
faktické uznání nerovnoprávnosti Japonska, kterému se tak vnucují západní zákony, aby
bylo možné je prohlásit za
podporovali,

měli

formálně

rovnoprávné - i ti,

kteří

samotnou kompilaci OZ

výhrady k tomu, aby impulzem k jeho zavedení byl tento požadavek

západních mocností-

např.

Kuga Kacunan v listu Nihon). Jiná prohlášení zastáncú OZ se

až do paradoxní míry shodují s prohlášeními jeho odpúrcú (porušení morálky

občanú,

ekonomický propad, nevyužití státní samostatnosti. .. ), avšak každá ze stran považovala
tyto negativní
přirozené

skutečnosti

za možné dopady realizace požadavkú

opačného

tábora. Je tedy

se domnívat, že jádro neshody by se mohlo nacházet nikoli v samotném

hodnocení

těchto dílčích

ovlivněny,

ale v

nějakém

aspektú, které by

jistě

byly do

určité

míry zavedením OZ

fenoménu, který zpúsobil uvedený rozdíl jejich hodnocení.

Jak je již poznamenáno

dříve,

u jednotlivých autorú zabývajících se tímto problémem

lze nalézt rozdílné teorie o tom, co bylo touto

prapříčinou

vzniku rozkolu nad zákoníky.

Ókubo217 tuto příčinu vidí v principiální neshodě západního (konkrétně francouzského) a

216

Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 25

217

Ókubo, J. (1977), op. cit., s. 185-191
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společensko-právního

japonského

určitém

modelu (v

k hodnocení sporu i Hozumi Nobušige, který Spor
a francouzské právní školy), Išizawa
období japonských

dějin.

218

označil

přístup

smyslu podobný

důsledek soupeření

za

má

anglické

pak v expandujícím nacionalismu v předmětném

Pokud se ale do úvahy zahrne i charakteristika

pozdějšího

OZ

z r. 1898, získávají obě tyto teorie podstatné trhliny. V pozdější práci cituje Ókubo
profesora Okudu Šódóa, který popisuje vztah mezi francouzským původem Boissonadeova
OZ a

německým

nově vytvořený

vlivem na jeho revizi, tj. na

řádu oblečenou

má nový OZ "konstituci francouzského právního
práva"
jej

219

nutně

•

muselo shledat

patrně

by mu bylo

podobně
Kromě

nevhodným pro japonskou
nemalého pozl'1statku z

vytýkáno i

relativně

německého

laděných členů

podstatnou

např.

skupiny enkiha, jakým byl

měrou

společenské mínění

ovlivnily

k odkladu zákoníkl'1, v novém OZ

by se ale jejich odraz nalézal jen

Z

původního

situaci,

francouzského vlivu

právě

těch

konzervativněji

a

argumentů
nacionálněji

Hozumi Jacuka. Jejich názory sice

i mnohé poslance parlamentu ve smyslu

záměrně

ztěží.

společensko-právní

zohlednění

malé

zaznívajících ve sporu o zákoníky, které pramenily od

změny

do hávu

nastaveném na

těchto důvodů

očekávané společenské

se zdají být i nacionalismus

a principiální myšlenkový nesoulad mezi Západem a Japonskem jen dalšími vlivy na
síly

působící

v

průběhu

Sporu o zákoníky. Naopak hledání

rámcových snah o prosazení

či

o odklad aplikace OZ u

uměle

syntetizovala jejich

přechodového
společenské,

znění

politické

mnohočetné

či

původu

osobností, asociací

či

mylné interpretace, která

pohnutky odrážející charakteristiku daného

právní otázky.
základě několikaroční

oproti púvodnímu podstatných

ale z hlediska

zúčastněných

jednotného

dílčí

období japonských dějin, které diferencovalo jejich názory na osobní,

Je nezpochybnitelné, že na
nové

nějakého

případě nebezpečí

zájmových skupin by s sebou neslo v každém
by tak

něj

Jako takový by nejenže sotva obstál při hodnocení podle teorie první, které by

ale ani podle teorie druhé.

příklonu

OZ doby Meidži. Podle

nejsilnějších

diskuse nad Starým OZ doznalo jeho

změn, zvláště

v

části

pojednávající o majetku,

výtek ze strany konzervativcú nebyl mezi Starým a Novým OZ

až takový rozdíl. Z uvedených

dúvodů

se zdá být

oprávněné

považovat za

nejdúležitější

218

lšizawa, S. (2004), op. cit., s. 78

219

Ókubo, J.: Minpóten hensan-ši no paradaimu tenkan to kongo no kadai (1XY:ti!.l!!-ti~5l::.0)/~7 ?'··-1 A

if,i.d~.!:::

-4"1if: J)i\mJlll -

Změna paradigmatu dějin kompilace Občanského zákoníku a nastávající úkoly). ln

llóricu d5hó (YidfU##.&- Právní bulletin), 1998, č. 70, s. 6
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--

aspekt Sporu o zákoníky

skutečnost,

------

že vttbec

proběhl.

V jejím

důsledku

a v

důsledku

následné kompilace OZ doby Meidži z r. 1898 se totiž teprve stává samotná existence OZ
jako takového společensky legitimní
Nový OZ je
dostatečně

Dílčími

evidentně určitým

220

•

kompromisem, který bylo nakonec ochotno akceptovat

účastníků

mnoho tehdejších

rozhodovacího procesu, aby byl uveden v platnost.

obsahovými a formálními posuny v porovnání s

otupily argumenty
výhradně

některých odpůrců

Japonci, avšak

nemůže

jeho

předchozí

předchozím

"Starým OZ" se

verze. Jeho kompilátory se

být sporu o tom, že v

něm zůstaly

např.

stali

mnohé Boissonadeovy

myšlenky vlastně nezměněny. Jak již bylo zmíněno, došlo k přepracování hlavně podle
německého

vzoru, ale obsahově zůstal OZ z velké části věrný své francouzské předloze.

Smlouvy s mocnostmi jsou v

době

nové kompilace

postupně

nahrazovány rovnoprávnými

smlouvami, proto odpadá i sporný bod, zda má být OZ podmínkou pro revizi smluv.
Najednu stranu je tedy možné
být tehdejší

názorově značně

říci,

že

Boissonadeův

OZ byl

diferenciovanou japonskou

příliš

jednostranný, aby mohl

společností přijat,

tvrdit, že doba, kdy se rozhodovalo o jeho vstoupení v platnost, byla
nebyly

ještě vyřešeny některé

22

obě

kompilace od sebe

zároveň

brzká,

lze

neboť

problémy, které zavedení OZ do praxe zamezovaly.

To umožnila až kompromisní kompilace Nového OZ a vývoj situace
které

příliš

a

dělí.

°Kojanagi, Š. ( 1999), op. cit., s. 27
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během několika

let,

Závěr

5

začátku

Jak bylo poznamenáno na
z obsahu
čarou

předcházejících

přijmout

kompilací dlouhé údobí

Od samého

počátku

jehož vliv není možné
podle

časového

německého

téměř

popřít

během

let, ale také

proč

OZ

přepracovat

podle vzoru BGB.

následně

se

japonské

vytvořený

příslušné

účastník,

především

zřejmé,

že

zmenšovala

konkrétně

ve

se nejen protáhla samotná

Boissonade, odhadoval na

maximálně

nicméně

nutné

opět

upozornit na to, že

posílení tradicionalistických, až nacionalistických

společnosti,

které si vynutily

OZ (tzv. OZ doby Meidži) od

přepracovat

předchozího

přiměřené předpokládat

Sporu o zákoníky, což bylo
ty osobnosti oponující

přepracován

kapitole, ale je

důvodú, proč

této práce je

zároveň

OZ) netišil tolik, kolik by bylo
průběhu

trvání jednotlivých

pro volbu francouzského

účast zahraničních poradců vyloučena. Skutečností zůstává

stránce se jí

texty cizích

rozvinul Spor o zákoníky do té míry, že nastala nutnost

příslušnými částmi

dl'lležitým faktorem bylo

v

Důvody

obecně silně

doby

práva. To byl také jeden z

pět

uvnitř

součtu

ani ve výsledném OZ doby Meidži, který byl

práce na OZ z roku 1890, kterou její hlavní

tendencí

zanedbání pionýrských

se jeho tvorba opírala o francouzský vzor, tzv. Códe Napoleon,

náklonnost francouzskému právu se

V souladu s

přímo

30 let.

OZ (BGB- BUrgerliches Gesetzbuch).

prospěch německého

jednoduchou a

zprostředkovat

za japonský OZ, vychází ze

OZ coby vzoru pro OZ japonský byly popsány v

byla

při

hlediska, kdy i

z konce 60. let 19. století, kde se jednalo spíše o pokusy

OZ než o snahu tyto
dílčích

případě

stran, nebyl jeho vznik v žádném

záležitostí. Už podle uvážení z

pokusů

kapitoly o vlastní kompilaci OZ a jak vyplývá

umožněno

původnímu

podle

tím, že na

i to, že po obsahové
OZ (tzv.

Boissonadeův

argumentů odpůrců

tvorbě

textu, které byly

OZ komisí, z níž by

OZ

nového OZ se podílely

méně ovlivněny

emotivním

nacionalismem a více si všímaly věcných nedostatků "starého OZ". Výsledkem tohoto
faktu bylo, že naopak
někter)1ch částí nově

Je možné

říci,

radikálnější křídlo

oponentú nebylo spokojeno ani se

zněním

vzniklého OZ.

že obsah jednoho z

pěti článků

tzv.

Císařské přísahy

(8. dubna 1868),

který hlásal: "Špatné zvyky minulosti budou odstraněny a vše bude založeno na
spravedlivých zákonech Nebes a

země,"

si jednotlivé osobnosti tehdejších vládních

kruhů

vykládaly jinak. Bylo tak nutné dobrat se takové verze zákona, která by se zdála být
dostatečně
původního

tradiční

k tomu, aby si získala podporu

většiny

(Boissonadeova) návrhu, která by ale byla zárovel'í

89

odpůrců

dostatečně

pokrokovosti

pokroková na to,

aby v tomto smyslu uspokojila požadavky

těch, kteří

společenský

táboře odpůrců

vývoj

uvědomovali,

a to jak v

si nutnost
tak i

připravenosti

na budoucí

prosazovatelů původního

textu z roku 1890.
důležitým

Velmi

aspektem spojeným s tvorbou OZ v období Meidži byly tzv.
jistě nechtěné dědictví

nerovnoprávné smlouvy s mocnostmi. Toto
způsob,

šógunátu ji nutilo hledat
zrovnoprávnění
pociťované

nejdříve

jak co

nové vlády z dob

dosáhnout revize smluv, a tím

Japonska na mezinárodní úrovni. Problémem smluv nebylo však pouze

ponížené postavení celé

země

navenek, nýbrž jejich existencí

vlády, která nebyla schopna v brzké

době

zajistit jejich revize, a ekonomika

coby smlouvy obchodního charakteru

určovaly

zaručily

spravedlivé zacházení s cizinci,

cizinců

exteritorialita

země, neboť

kromě

čímž

by

jiného i

vytvoření zákonů,

přestala

být nutná právní

na japonském území. Tím, že kompilace OZ trvala déle, než se

původně předpokládalo,

bylo vyvíjeno úsilí k prosazení revize smluv

přijat.

bude tento zákon

i prestiž

i celní tarify, které byly pro Japonsko velmi

nevýhodné. Za podmínky jejich revize bylo považováno
které by

trpěla

ještě předtím,

Jak bylo již uvedeno, v dubnu 1898 unikl na

veřejnost

než

tajný

Ókumův návrh na revizi smluv, který v jednom z bodů sliboval přijetí zákonů podle

západních

vzorů,

což

paradoxně podpořil

viděli

mnozí jako

přijetí

japonské

podřízenosti

vlnu tradicionalistického myšlení, jež

Západu, a který tak

později značnou měrou přispěla

k odložení platnosti OZ.
různé společensko-politické

Je evidentní, že
přijímání

OZ v

Takový stav

době

zřejmě

tendence

ovlivňující

působily přinejmenším nejednotně,

Meidži

není nikterak

výjimečný

tikou uvažovaného období japonských

dějin

v kterékoli
je

proces kompilace a

spíše lze

společnosti,

jistě skutečnost,

říci protikladně.

avšak charakteris-

že tyto tendence

měly

téměř

shodnou sílu, a snahy o téměř nekritické přijetí OZ v co nejkratší době měly tak

téměř

stejný

účinek

jako snahy, které jeho

přijetí

odporovaly. Totéž platí i o intenci co

nejširší implementace západních právních principú na jedné
hodnotách na

straně

druhé, o

právním vzorem atp. To, že
OZ, který

ovlivňuje

nutně značně

zásadní

a

lpění

tradičních

na

preferencí mezi francouzským a

vytvoření všeobecně přijatelné

naprosté základy

německým

právní normy, navíc

společenského uspořádání,

konkrétně

muselo být v dané

době

složité, není pochyb. Je tomu tak tím spíše, že Japonsko procházelo naprosto

proměnou, čímž

zúčastněných

přetahování

straně

docházelo k neustálým

pohybům

ve smýšlení jednotlivých

osobností, vlády jako celku, parlamentu či společnosti reprezentované

dobovými médii.

Současně

je

zřejmé,

že

přinejmenším

90

některé

z prvních

návrhů

japonského OZ

trpěly

i nedostatky po technicko-právní stránce. Vzhledem k dlouhé
potřeba,

jež byla ke kompilaci OZ
návrhu se od situace

při

měl

základě nově

vzájemně

bylo

stabilní, aby

nastalých

značně

Byl ale

společnosti,

nastala,

začali

může

dlouhé, ale

střetávat

společnost,

byť

v

i

Tyto

že bez

tři

a

při

splnění

skutečně

postupně

na kterou

měl

době,

kdy je

samozřejmě

tedy musel
obsahově

společenská

zpochybnění

do

určité

na

míry

kteréhokoli z nich by prosazení návrhu

návrh první

dvě

podmínky z velké

části

třiceti

skutečnosti,

přepracování.

let je pro

vytvoření

jednoho zákoníku

že teprve v roce 1862 se japonští

učenci

seznamovat se západními právními principy (natož pak

být zákoník aplikován a která po
přímého

několik

účasti cizinců,

staletí fungovala na

styku s myšlenkami západního práva), je spíše

obdivuhodné to, že nejen byla kompilace završena po "pouhých"

době

účinnosti

kdy v Japonsku dochází k postupné nacionalizaci

zdát, že období

naprosto odlišných základech bez

nakonec realizována bez

návrhu.

až návrh z roku 1896, kdy tato kombinace

Boissonadeův

době,

uvážení

v

body jsou

která si vynutila jeho odklad a výrazné

Na první pohled se
nadbytečně

zřejmé,

předložen

přepracováním

předložený

být

práce na

lišila, a vzniklé nesoulady

vstoupením v platnost nedošlo k jeho

problematické a že to byl

předpokladů skutečně

splňoval.

před

skutečností.

provázané, ale je

při počátku

být kvalitní po technicko-právní stránce; být
veřejnosti;

pro co nejširší vrstvu

dostatečně

značně

možnost být schválen a uveden do

splňovat alespoň tři předpoklady:

situace

že názorová situace

což se obvykle dálo následným

Návrh OZ, který by

přijatelný

přirozené,

jeho projednávání a schvalování

potřeba řešit,

bylo proto

je

době,

letech, ale že byla
stačilo

v dané

období, období Tokugawa,

stavěla

pozitivního práva. Z mnohých indicií je

zřejmé,

jejichž

působení

třiceti

v této oblasti se

prokázat jako negativní.

Bylo již uvedeno, že právní praxe
často společenskou

morálku nad

předcházejícího

nařízení

že bez ohledu na zavedení moderního právního
a jejího vztahu k právním otázkám

řádu některé

přetrvávají

až do

prvky tokugawské

počátků

společnosti

21. století. Prezident

Švýcarské obchodní a průmyslové komory v Japonsku, Charles Ochsner, hovořil na
tokijském zasedání Švýcarsko-japonské obchodní komory 27. listopadu 2002 o právní
.
. v soucasnem
•
• Japons ku ta kto 221 :
sttuact

221

Ochsner, Ch.: Another Approach of Japan: The Lega! Practice. Proslov ke Švýcarsko-japonské

obchodní

komoře,

27. listopadu 2002, Tokio
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"Montesquieu

řekl,

-

-

společenkém,

založené na

země

že každá

má své vlastní instituce a právní

kulturním a

dějinném

~ystém

vztahů

souhrnu

mezi

jednotlivci v dané zemi. V Japonsku nic z toho neplatí.
Před

restaurací Meidži ...

Společenská

organizace byla

neexistoval nezávislý právní

značně ovlivněna

~ystém.

principy sociální harmonie a

respektování etikety vyučované Konfuciem.
.. .

vertikálně

organizovaná

společnost

je v Japonsku stále znatelná

v každodenním životě. ...
Použití zákona je v Japonsku

poměrně

založené na právních principech se
vyřešení

s odkazem na

společenskou

společnosti,

obě

.společenská

odli.\:né. Místo analýzy situace

strany .\poru

nejdříve

pravidla a praxi

pokusí o jeho

upřednostňující

harmonii a respektování etikety. To je možné ve stmelené

která po mnoho generací ~počívá na stejných hodnotách.

Je to také

kvůli skutečnosti,

že tyto právní principy byly importované,

~píše

než vyplývající ze systematické kodifikace plivodní japonské praxe. Japonský
profesor práv jednou

řekl:

"tyto "cizí" zákony jsou jako ikebana v

tokonomě.

Každý je vidí, ale nikdo se jich ani nedotkne.""
Ochsner se na základě tohoto krátkého exkursu zamýšlí dále nad ekonomickými
problémy, které z popsaného japonského přístupu k právu vyplývají. Bez nutnosti
zacházení do podrobností jeho projevu je z jeho slov zřejmé, že z určité části byla
implementace západního práva v Japonsku formální otázkou, která dodnes nenašla odraz
v právní praxi. Neplatí to pouze o ekonomických vztazích, ale i o vztazích a sporech

občansko-právních. Například Kawašima 222 , později pak Jošida

223

se zamýšleli nad

morálními vlivy ovlivňujícími právní chování Japonců ve smyslu preferování smírčího
řízení nad soudním jednáním224 • Je pravděpodobně prl'1kazné, že ji stý sklon k formalizaci je

222

Kawashima, T.: Nihondžin no hó-išiki (S ;$:Aú)(_l;;~jfll( -Japonské vnímání zákonnosti). Tokyo,

lwanami Šoten, 1967
223

Jošida, M.: The Reluctant Japanese Litigant, A "New" Assessment. In Electronic Journal oj

Contempormy Japanese Studies, 2003
224

Haley (Haley, J.: The Myth of the Reluctant Litigant, Jo urna! oj Japane se Studie s, 1978, vol. 4)

oponoval Kawašimovi, že důvodem k relativně nižšímu počtu občansko-právních žalob v Japonsku není

92

japonské

přirozenosti

avšak formalizace

vlastní a je možné na ni pohlížet jako na

zákonů

kontinenty jeví jako

zvláště

se

v moderní

době

výrazně nebezpečná, neboť

součást

vztahů

globálních

japonské kultury,

provázaných

se spoléhá na existenci morálních

napříč

principů,

které jsou zavedené pouze u jedné ze stran právního vztahu.
V období Meidži prokázalo Japonsko schopnost až neuvěřitelné adaptace, kdy během
několika

málo desetiletí od

základů změnilo vnitřní uspořádání,

Občanského

zákoníku, i právní

principy, na kterých následující více než stoletý vývoj doposud

zdánlivě spočíval.

strukturu a jak bylo popsáno na

Na

počátku

příkladu

ekonomickou a politickou

kompilace

21. století se již moderní Japonsko vyma11uje z recese, která je zasáhla ke

konci 80. let století minulého a za jejíž

příčinu

je

označována

i neschopnost japonských

"politikl'1, byrokratů a učencú, kteří zřejmě nechápou globalizaci ekonomiky a trhu" 225 .
K tomu, aby se Japonsku

podařilo

udržet si svou pozici ekonomické mocnosti i

zvyšující se konkurenci a aby nedošlo ke kolapsu japonské
k

čím

dál

silnější

opustit další
čitelnými

část

individualizaci na úkor

tradiční

společnosti,

morálky a harmonie, bude

svých tradic a nahradit v oblasti práva morálku alespo11

a do praxe aplikovanými právními normami,

své feudální minulosti

během

druhé poloviny 19. století

stejně

v níž dochází
zřejmě

muset

částečně globálně

jako se muselo vzdát

při zavádění

při

části

moderních zákoníkú.

vžité právní smýšlení, ale úmyslné nastavení soudního systému tak, aby byla taková řízení co nejvíce ztížena
(malý
225

počet

soudú a soudcú, vysoké poplatky ... ).

Ochsner, Ch. (2002), op. cit.
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Résumé - The Process of Compilation and Promulgation
of the Civil Code in Japan during the Meiji Era
This work concerns

itselť

with o ne

oť

the aspects

Meiji Era (1868-1912), the establishment
in a broad context
explores the state

oť

oť

oť

oť

the modernization

oť

Japan during the

a Civil Code based on western lega! princip les,

the historical and socio-political situation of the said period. First, it

lega! knowledge in Japan at the end of the previous historical period,

the Tokugawa Era. As a result of the development during the centuries prior to that, it may
be said that the Japanese view
oť

the traditional pattern

oť

law became to be such that the law was overshadowed by

a rigid social structure, preferring over law the mutual relations

among the people living in such a system. Being
extensive outside pressure

ťrom

the

worlďs

ťorced

to cancel her isolation policy by an

powers, Japan starts to strive for a general

modernization. The so called U nequal treaties established in the last years of the rule

oť the

Tokugawa shogunate between Japan and several countries set it to an inferior position, and
this situation continued unchanged in the

ťollowing

Meiji period. One of the prerequisites

for the revision of these treaties was the establishment of a western-like lega! system with
the Civil Code as one

oť

the important Codes of Law. However, the principles on which

the Japanese and the western lega! systems were based were extremely different and their
import to Japan proved to be a diťťicult and time consuming task.
The next section of this thesis describes the activities of the Japanese government focused
on the reception of western lega! knowledge in Japan, namely the sending of Japanese
students abroad and the employment of foreign experts in Japan. Concerning the field of
law, the objective of this was, among others, the selection of the most appropriate model
for the Japanese lega! standards. In the case of the Civil Code, this model was found at an
early stage in the French Code Napoleon which the Japanese began to translate forming
thus the base for their first attempts to formulate an own code.
oť

The focus

this thesis lies in the evaluating description first of the process of compiling

the individua!

draťts oť

the Civil Code leading to the final promulgation of the Meiji Civil

Code in 1896 (in farce from 1898) and second of the so called Civil Code Controversy
taking place between 1889 and 1892. This controversy developed between groups
supporting
and on a

diťferent

views on the modernization of the Japanese lega1 system in genera1

draťted/promulgated

"Old Civil Code" made under the leadership of a French

lega! advisor, Gustave Emile Boissonade. The result of this dispute was an unlimited
postponement of the promulgated code which gave way to its revision resulting in the Civil
Code of 1896. In this part, the tendencies present in the Japanese society at that time and
their causes are also discussed.
In the conclusion, the reception of the Civil Code in the Meiji Era is evaluated and it is
linked with the present state of the Japanese society, in which notwithstanding the
existence of a western-style lega! system, many of the pre-Meiji traditional values stili play
their important roles.

