
Preambul 

Noi, poporul japonez, acţionând prin reprezentanţii din 
Dietă aleşi în mod legal, hotărâţi să asigurăm pentru noi 
înşine şi pentru urmaşii noştri roadele cooperării cu toate 
naţiunile şi binefacerile pe care libertatea le aduce pe tot 
cuprinsul ţării noastre, decidem să nu se mai repete ororile 
războaielor ca urmare a acţiunii guvernanţilor, proclamăm 
aici că suveranitatea emană de la popor şi adoptăm această 
Constituţie. Mai presus de orice puterea politică se întemeiază 
pe încrederea sacră a poporului şi autoritatea ei îşi are 
originea în popor, ale cărui prerogative le exercită 
reprezentanţii poporului şi de ale căror rezultate beneficiază 
poporul. Acesta este un principiu universal al omenirii şi 
această Constituţie se bazează pe acest principiu. Noi 
abrogăm orice constituţie, lege sau ordonanţă precum şi 
proclamaţiile imperiale care sunt contrare ei. 

Noi, poporul japonez, dorim pacea pentru totdeauna, 
suntem profund ataşaţi de idealurile nobile care călăuzesc 
relaţiile mutuale dintre oameni, suntem încrezători în spiritul 
de dreptate şi lealitate al tuturor popoarelor iubitoare de pace 
şi am hotărât să garantăm securitatea şi supravieţuirea noastră. 
Noi sprijinim pacea, suntem alături de comunitatea 
internaţională care se străduieşe să alunge pentru totdeauna de 
pe pământ despotismul şi sclavia, asuprirea şi intoleranţa, şi 
dorim să ocupăm un Ioc onorabil înăuntrul ei. Noi declarăm 
că toate popoarele lumii au dreptul de a trăi în pace, eliberate 
deopotrivă de frică şi de lipsuri. 

Noi socotim că nici o naţiune nu este responsabilă prin 
ea însăşi, că legile moralităţii politice sunt universale, şi, 
supunându-ne acestor legi, asigurăm suveranitatea patriei şi 
suntem încredinţaţi că este de datoria fiecărei ţări să întreţină 
legături de egalitate cu celelalte ţări. 

Poporul japonez socoteşte ca o datorie de onoare a 



patriei să realizeze aceste idealuri şi face jurământ să 
urmărească aceste scopuri nobile în toate strădaniile sale. 

 

 

CONSTITUŢIA JAPONIEI 

Capitolul I 

ÎMPĂRATUL 

Articolul 1. - Împăratul este simbolul Statului Japonez 
si al unităţii poporului japonez, iar acest statut se bazează pe 
voinţa unanimă a poporului japonez, care este deţinătorul 
suveranităţii. 

Articol - Tronul imperial este dinastic şi se moşteneşte 
după cum se prevede în Statutul Casei Imperiale adoptat de 
Dietă. 

Articolul 3. - Toate actele împăratului care se referă la 

chestiuni de Stat au nevoie de avizul şi aprobarea Cabinetului, 

iar Cabinetul îşi asumă responsabilitatea acestora. 

Articolul 4 . -1 . Împăratul îndeplineşte numai actele 
referitoare la chestiunile de Stat stabilite prin această 
Constituţie şi nu are prerogative referitoare la guvernare. 

                         -2. Împăratul, după cum se hotărăşte prin lege, 

poate să delege aceste acte referitoare la chestiuni de stat. 

Articolul 5.- Când se instituie o regenţă în conformitate 



cu Statutul Casei Imperiale, Regentul îndeplineşte în numele 

împăratului actele acestuia referitoare la chestiunile de stat. În 

acest caz, se aplică dispoziţiunile paragrafului 1 din articolul 

precedent.
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2. Împăratul, pe baza desemnării 
Cabinetului, numeşte un judecător în funcţia de Şef al Curţii 
Supreme. 

Articolul 7. - Împăratul, în urma avizului şi aprobării 
Cabinetului, îndeplineşte, în interesul poporului, următoarele 
acte referitoare la chestiunile de Stat: 

I. Promulgarea revizuirii constituţionale, a legilor, a 
ordonanţelor Cabinetului şi a tratatelor. 

II.   Convocarea Dietei. 
III. Dizolvarea Camerei Reprezentanţilor. 
IV. Convocarea electoratului în vederea alegerilor 

generale ale membrilor Dietei. 
V. Confirmarea numirii şi revocării qgpiştrilor de 

Stat şi, în cazurile prevăzute de lege, a celorlalţi funcţionari 
publici, precum şi confirmarea scrisorilor de acreditare a 
ambasadorilor şi a miniştrilor plenipotenţiari. 

VI. Acordarea amnistiei, graţierii, reducerii de pedepse, 
scutirii de executare a pedepsei şi reabilitării. 

VII. Confirmarea instrumentelor de ratificare şi a 
celorlalte documente diplomatice, în cazurile prevăzute de 
lege.  

IX. Primirea ambasadorilor şi a miniştrilor 
plenipotenţiari străini. 

X.    Efectuarea ceremoniilor. 

Articolul 8. - Transferarea unei proprietăţi a Casei 

Imperiale sau primirea unei proprietăţi de către Casa 

Imperială trebuie să aibă la bază o hotărâre a Dietei. 
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Capitolul II  

RENUNŢAREA LA RĂZBOI 

Articolul 9. - 1. Poporul japonez aspiră cu sinceritate la 
o pace internaţională care să aibă la temelie dreptatea şi 
ordinea, renunţă pentru totdeauna la război ca atribut al 
suveranităţii naţionale şi la folosirea forţei sau la ameninţarea 
cu recurgerea la forţele armate ca mijloc de soluţionare a 
conflictelor internaţionale. 

2. Pentru a atinge scopul din paragraful 
precedent, nu se menţin armate de uscat, maritime sau aeriene 
şi nici alte forţe armate. Nu se recunoaşte dreptul la 
beligeranţă al Statului. 
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Capitolul III  

DREPTURILE ŞI DATORIILE POPORULUI 

Articolul 10. - Calitatea de cetăţean japonez se 
stabileşte prin lege. 

Articolul 11. - Nu se poate aduce atingere folosinţei de 
către popor a tuturor drepturilor fundamentale ale omului. 
Această Constituţie le garantează poporului. Drepturile 
fundamentale ale omului sunt conferite tuturor cetăţenilor în 
prezent şi în viitor, ca libertăţi permanente care nu pot fi 
încălcate. 

 
Articolul 12. - Libertăţile şi drepturile pe care această 

Constituţie le garantează poporului trebuie păstrate prin 
strădania statornică a poporului. De asemenea, poporul, 
deoarece ele nu trebuie folosite în mod abuziv, ci totdeauna în 
vederea prosperităţii societăţii, îşi asumă răspunderea 
exercitării lor. 

Articolul 13. - Toţi cetăţenii sunt respectaţi ca 
persoane. Dreptul cetăţenilor la viaţă, libertate şi năzuinţa 
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spre fericire, cu condiţia de a nu fi folosite împotriva 
prosperităţii publice, se bucură de cel mai mare respect din 
partea legii şi a autorităţii statale. 

Articolul 14. -1. Toţi cetăţenii sunt egali în faţa legii şi 
nu există discriminări bazate pe rasă, credinţă religioasă, 
diferenţă de sex, de clasă sau de origine socială, sau 
decurgând din relaţii politice, economice sau sociale. 

2. Nu se recunoaşte sistemul pairi-lor 

şi al celorlalte grade de nobleţe. 
3. Conferirea onorurilor, a decoraţiilor 

şi a celorlalte distincţii nu atrage după sine nici un fel de 
privilegii. Distincţiile primite până în prezent sau cele ce vor 
fi conferite în viitor au efect numai pentru singura generaţie a 
celui care a primit-o. 

Articolul 15. -1 .  Numirea şi revocarea funcţionarilor 

publici este un drept inviolabil al poporului. 

2.  Toţi funcţionarii publici sunt în 

slujba întregului popor şi nu sunt numai în slujba unei părţi a 

acestuia. 

3.  Pentru alegerea funcţionarilor publici 

se garantează sufragiul universal pentru adulţi. 

4.  Secretul sufragiului în toate alegerile este 

inviolabil. Alegătorii nu vor putea fi traşi la răspundere cu 

privire la opţiunea lor nici în public nici în particular. 

Articolul 16. - Fiecare om are dreptul la petiţionare în 
mod paşnic cu privire la repararea daunelor, la destituirea 
funcţionarilor publici, la adoptarea, abrogarea sau amendarea 
legilor, ordonanţelor sau regulamentelor şi celorlalte acte, şi 
nimeni nu poate fi supus la un tratament discriminatoriu de 
orice fel pentru a fi făcut o asemenea cerere. 
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Articolul 17. - Orice persoană care a suferit o vătămare 
prin actul ilegal al unui funcţionar public are dreptul să 
reclame reparaţia acesteia de la Stat sau de la organismele 
publice, după cum se stabileşte prin lege. 

Articolul 18. - Nimeni nu poate suferi constrângerea 
nici unui fel de sclavie. Cu excepţia cazului unei pedepse, ca 
urmare a unei infracţiuni, nimeni nu poate fi supus la muncă 
forţată împotriva voinţei sale. 

Articolul 19. - Libertatea de gândire şi libertatea de 

conştiinţă sunt inviolabile. 

Articolul 20. -1. Libertatea credinţei religioase este 

garantată tuturor. De asemenea, nici o organizaţie religioasă 

de orice fel nu primeşte nici un fel de privilegiu de la Stat şi 

nici nu exercită nici o autoritate publică. 

2. Nimeni nu poate fi constrâns că 

participe la acte, sărbători, ceremonii sau evenimente 

religioase. 

3. Statul si celelalte organisme ale sale 

se vor abţine de la educaţia religioasă şi de la orice altă 

activitate religioasă. 

Articolul 21. -1. Libertatea de întrunire şi de asociere, 

precum şi cea a cuvântului, a presei şi a tuturor celorlalte 

moduri de exprimare sunt garantate. 

2. Cenzura nu poate fi instaurată, iar 

secretul oricărui fel de comunicare nu poate fi violat. 

Articolul 22 . -1 . Orice persoană, cu condiţia de a nu 
aduce prejudicii prosperităţii societăţii, are libertatea de a-şi 
alege sau schimba domiciliul şi de a-şi alege profesiunea. 

2. Nici unei persoane nu i se poate 
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încălca libertatea de a emigra într-o ţară străină şi de a renunţa 
la cetăţenie. 

Articolul 23. - Libertatea învăţământului este garantată. 

Articolul 24.-1 . Căsătoria ia naştere prin consim-
ţământul celor doi viitori soţi, are la bază egalitatea de 
drepturi a soţilor şi se menţine pe temeiul cooperării mutuale. 

2. Alegerea partenerului, opţiunea asu-
pra dreptului de proprietate şi de moştenire, alegerea 
domiciliului, divorţul, precum şi celelalte chestiuni privitoare 
la căsătorie şi la familie sunt stabilite prin lege pe baza 
egalităţii fundamentale a demnităţii individuale a celor două 
sexe. 

Articolul 25 .-1 .  Toţi cetăţenii au dreptul să menţină 
un nivel de trai la un standard minim cultural şi sanitar. 

2. Statul trebuie să depună eforturi, în 

toate domeniile vieţii, pentru promovarea şi extinderea bunei 

stări, ale securităţii sociale şi ale sănătăţii publice. 

Articolul 26. -1. Toate persoanele au dreptul în mod 

egal, după cum se prevede în lege, să primească educaţie 

proporţional cu capacităţile lor. 

2. Toate persoanele, după cum se 
prevede în lege, îşi asumă obligaţia să asigure descendenţilor 
de sub autoritatea lor accesul la o educaţie obişnuită. Această 
îndatorire educativă este scutită de taxe. 

Articolul 27. - 1. Toate persoanele au dreptul şi îşi 
asumă obligaţia de a munci. 

2. Normele referitoare la salariu, du-
rata muncii şi alte condiţii de muncă se stabilesc prin lege. 

3. Minorii nu pot fi exploataţi. 
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Articolul 28. - Dreptul muncitorilor la o organizare 
unitară, la negociere şi la acţiuni colective este garantat. 

Articolul29.    -1. Dreptul de proprietate este inviolabil. 
2. Conţinutul dreptului de 

proprietate se stabileşte prin lege, în conformitate cu interesul 
public. 

3. Proprietatea privată poate fi expro-
priată pentru motive de utilitate publică, în schimbul unei 
juste despăgubiri. 

Articolul 30. - Toate persoanele îşi asumă îndatorirea 
de plată a impozitelor, după cum sunt stabilite prin lege. 

Articolul 31. - Nici unei persoane, cu excepţia 
procedurii stabilite prin lege, nu i se poate răpi viaţa sau 
libertatea şi nici nu i se vor putea aplica alte sancţiuni penale. 

Articolul 32. - Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a 
avea acces la judecată la tribunal.



Articolul 33. - Nimeni, cu excepţia cazului de reţinere 
pentru flagrant delict, nu poate fi arestat decât pe baza unui 
mandat emis de un organ judiciar competent, în care să se 
menţioneze în mod expres infracţiunea imputată. 

Articolul 34. - Nimeni nu poate fi reţinut sau încarcerat 
fără a fi informat de îndată despre infracţiunea ce i se impută 
şi a i se acorda de îndată dreptul de a solicita un avocat. De 
asemenea, nimeni nu poate fi reţinut dacă nu există un motiv 
temeinic, iar la cerere pricina trebuie să fie adusă de îndată 
înaintea unui tribunal în şedinţă publică în prezenţa persoanei 
în cauză şi a avocatului său. 

Articolul 35. -1. Dreptul oricărei persoane de a nu fi 
supusă percheziţiei domiciliare şi sechestrării documentelor 
şi bunurilor sale personale, cu excepţia cazului prevăzut de 
articolul 33, nu poate fi violat, dacă nu există un ordin scris 
emis pe baza unui temei legal, care în plus trebuie să 
menţioneze în mod expres locul care se percheziţionează şi 
lucrurile care se sechestrează. 

2. Orice percheziţie sau sechestru se 
aduce la îndeplinire în baza unui ordin scris emis de un organ 
judiciar competent. 

Articolul 36. - Pedepsele cu tortura sau cruzimile din 

partea unui funcţionar public sunt interzise în mod absolut. 

Articolul 37. –1.  În toate cazurile penale, acuzatul are 
dreptul să se bucure de o judecată publică şi rapidă în faţa 
unui tribunal nepărtinitor. 

2. In cazurile penale, acuzatul are acces 
deplin la oportunitatea de a examina toate mărturiile şi are, de 
asemenea, dreptul să solicite în procedură obligatorie probele 
în interesul său pe cheltuiala Statului. 
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3 . Acuzatul. în toate cazurile, poate să 

solicite asistenţa unui avocat competent. Dacă acuzatul însuşi 

nu-1 poate angaja, sarcina asigurării apărării trece la Stat. 

Articolul 38. -1. Nimeni nu poate fi constrâns să facă o 

mărturie defavorabilă sieşi. 

2. Mărturisirea, fie în urma unei 

ameninţări sau a constrângerii prin tortură, fie în urma unei 

încarcerări îndelungate, nu poate fi considerată probă. 

3. În cazul în care mărturisirea 

persoanei în cauză este singura probă dezavantajoasă 

împotriva sa, nu se poate nici reţine vinovăţia acestuia, nici 

pronunţa o condamnare. 

Articolul 39. - Nici o persoană nu poate fi trasă Ia 
răspundere pentru fapte care nu erau incriminate la data 
săvârşirii lor sau pentru care a fost declarată nevinovată mai 
înainte. De asemenea, nimeni nu poate fi tras la răspundere a 
doua oară pentru aceeași infracţiune. 

Articolul 40. - Orice persoană, dacă a primit un verdict 

de nevinovăţie după ce a fost încarcerată sau reţinută, poate 

reclama de la Stat o indemnizaţie pentru aceasta, după cum se 

stabileşte prin lege. 
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Capitolul IV  

Dieta 

               Articolul 41. - Dieta este organul suprem al 

puterii de stat şi singurul organ legislativ al ţării. 

 

Articolul 42. - Dieta se compune din două camere, 
Camera Reprezentanţilor şi Camera Consilierilor. 

Articolul 43. - 1. Cele două camere se compun din 
membri aleşi, care reprezintă tot poporul. 

2. Numărul membrilor celor două 
camere se stabileşte prin lege. 

 Articolul 44. - Calificarea membrilor ambelor camere 
precum şi a alegătorilor se stabileşte prin lege. Totuşi, nu 
trebuie să se facă discriminări bazate pe rasă, credinţă, 
deosebire de sex, poziţie socială, naştere, proprietate sau 
venituri. 

Articolul 45. - Durata mandatului membrilor Camerei 
Reprezentanţilor este stabilită la patru ani. Totuşi, în cazul 
dizolvării Camerei Reprezentanţilor acest termen ia sfârşit 
înaintea expirării lui. 

Articolul 46. - Durata mandatului membrilor Camerei 
Consilierilor este fixată la şase ani, dar la fiecare trei ani sunt 
realeşi jumătate din membri. 
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Articolul 47. - Circumscripţiile electorale, modul de 
votare şi celelalte chestiuni referitoare Ia alegerea membrilor 
celor două Camere se stabilesc prin lege. 

Articolul 48. - Nimeni nu poate avea în acelaşi timp 
calitatea de membru al ambelor Camere. 

Articolul 49. - Membrii celor două Camere primesc ca 

indemnizaţie anuală o sumă adecvată din bugetul Statului, 

după cum se stabileşte prin lege. 

 

          Articolul 50. - Membrii celor două Camere, în afara 

cazurilor stabilite prin lege, nu pot fi arestaţi în timpul sesiunii 

Dietei, iar membrul arestat înainte de sesiune, dacă există o 

cerere a Camerei respective, trebuie să fie eliberat pe timpul 

sesiunii. 

Articolul 51. - Membrii celor două Camere nu pot fi 
traşi la răspundere în afara Dietei pentru cuvântările, opiniile 
şi votul exprimate în Dietă. 

Articolul 52. - Sesiunea ordinară a Dietei este 
convocată o dată pe an. 

Articolul 53. - Cabinetul poate să decidă convocarea 
Dietei în sesiune extraordinară. Dacă există o cerere a mai 
mult de o pătrime din numărul total al membrilor fiecărei 
Camere, Cabinetul trebuie să hotărască o asemenea 
convocare. 

Articolul 54. -1. Când Camera Reprezentanţilor a fost 
dizolvată, trebuie să se procedeze la efectuarea de alegeri 
generale pentru membrii Camerei Reprezentaţilor în termen 
de 41 de zile de la data dizolvării, iar Dieta trebuie convocată 
în termen de 30 de zile de la data acestor alegeri. 
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2. Cât timp Camera Reprezentanţilor 
este dizolvată, Camera Consilierilor este închisă. Totuşi, dacă 
apare o chestiune urgentă în ţară, Cabinetul poate convoca o 
sesiune de urgenţă a Camerei Consilierilor. 

3. Măsurile luate într-o sesiune de 
urgenţă potrivit paragrafului precedent au caracter provizoriu 
şi sunt temporare, iar în cazul în care în termen de zece zile de 
la deschiderea Dietei următoare nu au fost confirmate de 
Camera Reprezentanţilor, îşi pierd valabilitatea.



Articolul 55. - Fiecare Cameră se pronunţă asupra 

contestaţiilor referitoare la validarea membrilor săi. Totuşi, 

pentru a se invalida mandatul unui membru al Dietei este 

necesar ca hotărârea să fie luată cu o majoritate de cel puţin 

două treimi din membrii prezenţi. 

Articolul 56 . -1 .  Nici una din Camere, dacă nu există o 
prezenţă de cel puţin o treime din totalitatea membrilor săi, nu 
poate purcede la luarea unei hotărâri în procedura 
parlamentară. 

2.  Hotărârile celor două Camere, cu 
excepţia cazurilor stabilite prin prezenta Constituţie, se iau cu 
majoritatea parlamentarilor prezenţi, iar dacă este paritate pro 
şi contra decide Preşedintele. 

Articolul 57 . -1 .  Deliberările celor două Camere 
trebuie să fie publice. Totuşi, dacă se hotărăşte cu o majoritate 
de peste două treimi din membrii prezenţi, se poate ţine 
şedinţă secretă. 

2.  Fiecare din cele două Camere trebuie 
să asigure înregistrarea dezbaterilor, care, în afară de cazul în 
care se consideră că se impune în mod special secretul 
înregistrărilor, trebuie să fie publică şi, de asemenea, de 
circulaţie generală. 

3.  Dacă există o cerere a mai mult de o 
cincime din parlamentarii prezenţi în acest sens, se va 
înregistra în procesele verbale votul fiecărui membru asupra 
oricărei chestiuni. 

Articolul58. - 1. Cele două camere îşi aleg biroul, 

Preşedintele şi celelalte persoane oficiale ale fiecăreia. 

2. Cele două Camere pot 
hotărî regulile privind dezbaterile, procedura şi Regulamentul 

Interior şi pot, de asemenea, să ia măsuri disciplinare 
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împotriva membrilor care au tulburat disciplina interioară. 

Totuşi, în ceea ce priveşte excluderea unui membru al 

Camerei, este necesar ca hotărârea să fie luată cu o majoritate 

de mai mult de două treimi din membrii prezenţi. 

Articolul 59. -1. Un proiect de lege, în afară de cazul 

unor prevederi speciale ale acestei Constituţii, devine lege 

dacă a fost adoptat de ambele Camere. 
2. Un proiect de lege adoptat de 

Camera Reprezentanţilor, în cazul în care se ia o hotărâre 
diferită de Camera Consilierilor, devine lege dacă este 
adoptat a doua oară de Camera Reprezentanţilor cu o 
majoritate de peste două treimi. 

3. Prevederile din paragraful 
precedent, după cum se stabileşte prin lege, nu împiedică însă 
Camera Reprezentanţilor să ceară o dezbatere comună prin 
întrunirea unui comitet mixt al celor două Camere. 

 

4. In cazul în care Camera 
Consilierilor, după ce a primit un proiect de lege adoptat de 
Camera Reprezentanţilor, nu ia o hotărâre într-un termen de 
şaizeci de zile, se poate considera că proiectul de lege a fost 
respins de Camera Consilierilor. 

Articolul 60 .-1 .  Bugetul trebuie supus spre aprobare 

mai întâi Camerei Reprezentanţilor. 

2.  Cât priveşte bugetul, în cazul în care 

Camera Consilierilor a luat o hotărâre diferită de cea a 

Camerei Reprezentanţilor şi nu s-a ajuns la un acord în 

scopul de a se întruni un comitet mixt al ambelor Camere, 

după cum prevede legea, sau în cazul în care Camera 

Consilierilor, după ce a primit bugetul adoptat de Camera 

Reprezentanţilor, nu a luat o hotărâre în termen de şaizeci de 

zile, exceptând perioada vacanţei parlamentare, hotărârea 
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Camerei Reprezentanţilor este hotărârea Dietei. 

 

Articolul 61. - La ratificarea necesară de către Dietă a 

tratatelor încheiate se aplică prevederile din articolul 

precedent, paragraful 2. 

Articolul 62. - Cele două Camere, fiecare în parte, pot 
să efectueze anchete privitoare la administraţia Statului şi, în 
legătură cu aceasta, pot să solicite depunerea de documente 
şi, pe lângă aceasta, înfăţişarea unor probe şi mărturii. 

Articolul 63. - Primul ministru şi ceilalţi miniştri de 
Stat pot să asiste oricând la dezbaterile Dietei, în ambele 
Camere, indiferent dacă au sau nu mandat parlamentar, pentru 
a lua cuvântul cu privire la un proiect de lege. Ei sunt obligaţi 
să se înfăţişeze dacă se solicită prezenţa lor pentru a da 
răspunsuri sau explicaţii. 

Articolul 64. - 1. Dieta, în scopul de a judeca pe 
judecătorii cărora li se impută vreo infracţiune, înfiinţează un 
tribunal de punere sub acuzare, care se compune din membri 
ai celor două Camere. 

2. Chestiunile care atrag punerea 

sub acuzare se stabilesc prin lege. 
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Capitolul V 

                                    CABINETUL 

Articolul 65. - Puterea executivă aparţine Cabinetului.  

 

Articolul 66 . -1 .  Cabinetul, după cum se prevede prin 

lege, se compune din primul ministru, în calitate de şef, şi din 

ceilalţi miniştri de stat. 

2. Primul ministru şi ceilalţi miniştri de Stat 

trebuie să fie civili. 

3. Cabinetul îşi asumă faţă de Dietă 

răspunderea colectivă cu privire la exercitarea puterii 

executive. 

Articolul 67 .-1 .  Primul ministru este numit printr-o 
hotărâre a Dietei dintre membrii Dietei. Această numire se 
face cu prioritate faţă de toate celelalte chestiuni. 

2. în cazul în Camera Reprezentanţilor 
şi Camera Consilierilor au făcut numiri diferite şi dacă nu s-a 
ajuns la un acord într-o întrunire a unei comisiuni mixte a 
celor două Camere, după cum se prevede prin lege, sau dacă 
în termen de zece zile după ce Camera Reprezentanţilor a 
făcut o numire Camera Consilierilor nu a hotărât o numire, cu 
excepţia perioadei vacanţei parlamentare, hotărârea Camerei 
Reprezentanţilor este hotărârea Dietei. 

Articolul 68. -1. Primul ministru numeşte miniştrii de 
Stat. Totuşi, majoritatea acestora trebuie să fie membri ai 
Dietei. 
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2.  Primul ministru poate să revoce pe 
miniştrii de Stat după cum voieşte. 

Articolul 69. - Cabinetul, dacă s-a adoptat o moţiune de 
neîncredere sau dacă s-a respins o moţiune de încredere, 
trebuie să demisioneze în bloc, afară numai dacă nu a fost 
dizolvată Camera Reprezentanţilor în termen de zece zile. 

Articolul 70. - Dacă postul de prim-ministru devine 

vacant, precum şi la convocarea pentru prima oară a Dietei 

după alegerile generale pentru Camera Reprezentanţilor, 
Cabinetul trebuie să demisioneze în bloc. 

Articolul 71-  În cazurile prevăzute în cele două 

articole precedente, Cabinetul îşi îndeplineşte în continuare 

atribuţiile până când este numit un nou prim-ministru. 

Articolul 72. - Primul ministru reprezintă Cabinetul, 
supune Dietei proiecte de legi, raportează Dietei despre 
afacerile generale ale Statului şi despre relaţiile cu statele 
străine şi, în afară de aceasta, supraveghează şi controlează 
administrarea fiecărui departament. 

Articolul 73. - Cabinetul, în afară de celelalte treburi 
administrative, îndeplineşte următoarele atribuţiuni: 

I.   Aplicarea legii cu loialitate; gestionarea afacerilor de 
Stat. 

II.  Conducerea relaţiilor internaţionale. 
III.  Încheierea tratatelor. Totuşi, este necesar, în prealabil 

sau ulterior, în funcţie de împrejurări, să se obţină aprobarea 
Dietei. 

IV. Administrarea afacerilor care privesc serviciul 
public, cu respectarea normelor stabilite prin lege. 

V. Întocmirea bugetului și depunerea lui la Dietă. 
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VI.Emiterea de ordonanţe în scopul de a pune în 

executare prevederile acestei Constituţii şi ale legilor. Totuşi, 

ordonanţele guvernamentale nu pot să stabilească 

reglementări penale decât în baza unei delegări speciale prin 

lege. 

VII. Acordarea amnistiei, graţierii, reducerii 

pedepselor, scutirii de executare a pedepsei, precum şi a 

reabilitării. 

Articolul 74. - Toate legile şi toate ordonanţele 

guvernamentale trebuie să fie semnate de miniştrii de resort şi 

contrasemnate de primul ministru.



Articolul 75. - Miniştrii de Stat, în timpul cât sunt în 

funcţiune, nu pot fi supuşi unei urmăriri judiciare, fără 

consimţământul primului ministru. Totuşi, prin aceasta, 

dreptul de urmărire judiciară nu este prejudiciat. 

Capitolul VI 

JUSTITIA 
 

Articolul 7 6 . - 1 . Întreaga putere judecătorească 
aparţine Curţii Supreme, precum şi instanţelor subordonate 
care sunt înfiinţate în conformitate cu legea. 

2. Nu se pot înfiinţa tribunale speciale. 
Organele Statului nu pot îndeplini acte jurisdicţionale cu 
caracter definitiv. 

3. Toţi judecătorii se supun conştiinţei 
lor, îndeplinesc o funcţie publică şi sunt ţinuţi numai de 
această Constituţie şi de legi. 

Articolul 77. -1 Curtea Supremă are competenţa de a 
stabili regulamente cu privire la procedura proceselor, la 
apărare, la ordinea interioară a instanţelor, precum şi la 
administrarea treburilor judecătoreşti. 

2. Procurorii publici trebuie să se 

supună regulilor stabilite de Curtea Supremă. 

3. Curtea Supremă poate să delege 

instanţelor subordonate autorizaţia de a-şi stabili propriile 

regulamente. 

Articolul 78. - Nici un judecător nu poate fi demis 

printr-o acuzaţie publică, în afară de cazul în care s-a stabilit 
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pe cale judiciară că nu poate îndeplini funcţia de a judeca din 

cauza incapacităţii psihice sau fizice. Organele Statului nu pot 

porni o acţiune disciplinară împotriva unui judecător. 

Articolul 79. -1 .  Curtea Supremă se compune dintr-un 

judecător în funcţie de şef precum şi din ceilalţi judecători în 

numărul stabilit prin lege, iar aceşti judecători, în afară de 

judecătorul şef, sunt numiţi de Cabinet. 
2. Numirea judecătorilor Curţii Supreme 

se supune confirmării poporului la alegerile generale pentru 
Camera Reprezentanţilor efectuate pentru prima oară după 
numirea lor şi va fi supusă din nou la alegerile generale care 
se vor efectua la expirarea a zece ani după aceea şi în 
continuare în acelaşi fel. 

3.  În cazurile din alineatul precedent, 
dacă majoritatea votanţilor se pronunţă pentru revocarea unui 
judecător, acel judecător va fi revocat. 

4.  Chestiunile privitoare la confirmare 
se stabilesc prin lege. 

5.  Judecătorii de la Curtea Supremă ies 
la pensie la vârsta prevăzută de lege. 

6.  Judecătorii de Ia Curtea Supremă 
primesc pe toată durata funcţionării la intervale regulate o 
sumă corespunzătoare ca remuneraţie. Această remuneraţie 
nu poate fi redusă în timp ce sunt în funcţie. 

Articolul 80. - 1. Judecătorii de la tribunalele în 
subordine sunt numiţi de Cabinet pe baza unei liste de nume 
indicate de Curtea Supremă. Aceşti judecători sunt numiţi pe 
o perioadă de zece ani şi pot fi numiţi din nou. Totuşi, ei ies 
la pensie când ating vârsta prevăzută de lege. 

2. Judecătorii de la tribunalele 
subordonate primesc pe toată perioada funcţionării o 
remuneraţie corespunzătoare. Această remuneraţie nu poate fi 
redusă în timpul cât sunt în funcţie. 
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Articolul 81. - Curtea Supremă este tribunalul de 

ultimă instanţă şi are autoritatea de a stabili dacă toate legile, 

ordonanţele, regulamentele sau dispoziţiunile oficiale sunt sau 

nu în conformitate cu Constituţia. 

Articolul 82 .   -1 .  Judecarea proceselor şi pronunţarea 

hotărârii se fac în şedinţă publică. 
2.  Tribunalul, cu acordul tuturor 

judecătorilor, dacă există pericol de vătămare a ordinii publice 
sau a bunurilor moravuri, poate dispune ca procesul să se 
desfăşoare fără prezenţa publicului. Totuşi, infracţiunile 
politice, cele privitoare la presă sau procesele în care sunt 
puse în discuţie libertăţile poporului, garantate în Capitolul III 
al acestei Constituţii, trebuie să fie totdeauna publice. 

Capitolul VII 

FINANŢELE 

Articolul 83. - Prerogativa de a administra finanţele 

publice se exercită pe baza unei hotărâri a Dietei. 

Articolul 84. - Pentru a se stabili taxe noi sau a se 
modifica taxele este necesară o lege sau o stipulaţie prevăzută 
într-o lege. 

Articolul 85. - Nu se pot achita datorii sau asuma 
obligaţii în numele Statului decât pe baza unei hotărâri a 
Dietei. 
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Articolul 86. - Cabinetul alcătuieşte bugetul pentru 

fiecare an fiscal şi îl supune Dietei spre deliberare şi 

aprobare. 

Articolul 87.     -1. În vederea repartizării pentru goluri 

în buget greu de prevăzut, se creează pe răspunderea 

Cabinetului în baza unei hotărâri a Dietei un fond de rezervă. 

2. Pentru toate cheltuielile din fondul 

de rezervă, Cabinetul trebuie să obţină ulterior aprobarea 

Dietei. 

Articolul 88. - Întreaga avere a Casei Imperiale 
aparţine Statului. Toate cheltuielile Casei Imperiale trebuie să 
fie incluse la buget şi aprobate printr-o hotărâre a Dietei. 

Articolul 89. - Nici un ban public nu poate fi cheltuit şi 
nici o proprietate publică nu poate fi destinată pentru 
folosinţa, beneficiul sau întreţinerea oricărei instituţii sau 
asociaţii religioase sau pentru oricare organizaţie caritabilă, 
educaţională sau filantropică, dacă nu este sub controlul 
autorităţii publice. 

Articolul 90. - 1. Bilanţul veniturilor şi cheltuielilor 
Statului se examinează în totalitate la termen, în fiecare an, de 
către Curtea de Conturi, iar Cabinetul, în anul fiscal următor 
perioadei controlate, trebuie să depună la Dietă bilanţul 
împreună cu acest raport de control. 

2. Organizarea şi competenţa Curţii 
de Conturi se stabilesc prin lege. 

Articolul 91. - Cabinetul, pe perioade determinate, dar 

cel puţin o dată pe an, trebuie să prezinte în faţa Dietei şi a 

poporului un raport cu privire la starea finanţelor Statului.



Capitolul VIII  

AUTOGUVERNAREA LOCALA 

Articolul 92. - Chestiunile care privesc organizarea şi 
funcţionarea instituţiilor publice locale se reglementează prin 
lege pe baza principiului autonomiei locale. 

Articolul 93. - 1. Instituţiile publice locale se 
organizează cum se stabileşte prin lege şi înfiinţează adunări 
ca organe consultative. 

2. Şefii instituţiilor publice locale, 
consilierii adunărilor acestora şi celelalte persoane oficiale 
prevăzute de lege se aleg în mod direct de locuitorii 
circumscripţiilor respective. 

Articolul 94. - Instituţiile publice locale gestionează 
averea proprie, conduc propriile afaceri, au puterea de a 
îndeplini administrarea lor şi pot emite ordonanţe în limitele 
competenţei lor. 

Articolul 95. - Dieta nu poate să adopte legi speciale 
aplicabile numai instituţiilor publice locale, dacă nu obţine 
acordul majorităţii votanţilor din instituţia publică locală în 
cauză. 
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Capitolul IX           

REVIZUIREA 

Articolul 96. -1 .  Revizuirea acestei Consituţii trebuie 

să fie propusă şi adoptată de Dietă cu mai mult de două treimi 

din totalul membrilor fiecărei Camere şi apoi supusă spre 

aprobare poporului. Această aprobare necesită majoritatea 

voturilor exprimate la un referendum special sau la alegeri, 

după cum hotărăşte Dieta. 
2. În cazul în care s-a obţinut aprobarea 

prevăzută în paragraful precedent, împăratul, în numele 
poporului, promulgă de îndată revizuirea, care se integrează 
în această Constituţie. 

 

Capitolul X  

LEGEA SUPREMĂ 

Articolul 97. - Drepturile fundamentale ale omului 
garantate poporului japonez prin această Constituţie sunt 
rezultatul străduinţelor omenirii de-a lungul anilor pentru 
cucerirea libertăţii. Drepturile acestea au rezistat multor 
încercări din trecut pentru a supravieţui şi sunt conferite 
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generaţiilor actuale şi celor viitoare cu credinţa că ele vor fi 
respectate şi nu vor fi încălcate. 

Articolul 98. - 1. Această Constituţie este legea 
supremă a Statului şi legile, ordonanţele guvernamentale sau 
proclamaţiile imperiale care sunt contrare prevederilor sale, în 
totalitate sau parte din ele, nu mai au valabilitate. 

2. Tratatele şi acordurile 

încheiate de Japonia trebuie să fie respectate cu lealitate. 

Articolul 99. - Împăratul sau regentul, miniştrii de Stat, 

membrii Dietei, judecătorii, precum şi ceilalţi funcţionari 

publici îşi asumă obligaţia de a respecta şi a sprijini această 

Constituţie. 

 

Capitolul XI  

DISPOZIŢII SUPLIMENTARE 

Articolul 100. -1. Această Constituţie intră în vigoare 

în ziua în care se împlinesc şase luni numărate din ziua 

promulgării. 
2. Adoptarea unei legi necesare pentru 

intrarea în vigoare a acestei Constituţii, alegerea membrilor 
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din Camera Consilierilor, procedura convocării Dietei, 
precum şi procedurile preliminare pentru a pune în executare 
această Constituţie se pot îndeplini înainte de data fixată în 
paragraful precedent. 

Articolul 101. - Dacă la data intrării în vigoare a 
acestei Constituţii Camera Consilierilor nu este încă 
organizată, Camera Reprezentanţilor îndeplineşte funcţia de 
Dietă până când se organizează Camera Consilierilor. 

Articolul 102. - Mandatul a jumătate din numărul 

membrilor Camerei Consilierilor aleşi în prima legislatură pe 

baza acestei Constituţii se consideră de trei ani. Aceşti 

parlamentari se determină după cum se stabileşte printr-o 

lege. 

Articolul 103. - Miniştrii de Stat care sunt în funcţiune 

la data intrării în vigoare a acestei Constituţii, membrii 

Camerei Reprezentanţilor şi judecătorii, precum şi toţi ceilalţi 

funcţionari publici nu pierd prin intrarea în vigoare a acestei 

Constituţii statutul lor aşa cum este determinat prin această 

Constituţie, dacă nu se hotărăşte altfel printr-o lege specială. 

Totuşi, dacă sunt succesori aleşi sau numiţi în baza acestei 

Constituţii, pierd în mod automat acest statut. 

Rescript Imperial 
(de intrare în vigoare a Constituţiei) 

Sunt foarte fericit să asist astăzi la ceremonia de 
deschidere a primei sesiuni a Dietei şi să mă aflu la un loc cu 
voi care reprezentaţi întreaga naţiune. 

Aşa cum se prevede în mod categoric în Constituţia 
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Japoniei, Dieta este cel mai înalt organ al puterii de Stat şi 
singura autoritate legiuitoare a Statului. Dezvoltarea viitoare a 
naţiunii noastre depinde, de aceea, în întregime de dreapta 
acţiune a Dietei. 

Japonia se confruntă în prezent cu o criză economică 
ce nu are egal în istorie. Este speranţa Mea cea mai profundă 
că în această conjunctură nouă, Noi, naţiunea japoneză, vom 
depăşi această criză unindu-ne în mod ferm ca un singur om 
şi vom reuşi să edificăm o naţiune a păcii, o naţiune a culturii, 
întemeiată pe democraţie. 

Onorabilul nume al împăratului: Hirohito. 
Onorabilul sigiliu al împăratului. 

 
Showa, anul 22, luna a cincea, ziua a treia1. 
 

                     
1
 3 mai 1947. 
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