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CAPITOLUL I  

SUCCESIUNEA TRONULUI IMPERIAL 

Articolul 1. Tronul imperial se transmite urmaşilor pe linie 

bărbătească aparţinând Dinastiei Imperiale. 

Articolul2. Tronul imperial se transmite în Familia Imperială în 

ordinea următoare: 

I.    Primul născut imperial. 

II. Descendentul cel mai în vârstă al primului născut 

imperial. 

III.  Ceilalţi descendenţi ai primului născut imperial.       

IV.  Descendenţii imperiali următori şi descendenţii acestora. 

V. Ceilalţi descendenţi imperiali. 

VI.  Fratele cel mai mare al împăratului şi descendenţii 

acestuia. 

VII.  Unchii împăratului şi descendenţii acestora. 
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2. În cazul în care nu există în Familia Imperială nici 

unul din cei menţionaţi în numerele din paragraful precedent, tronul 

imperial se transmite în linia de rudenie cea mai apropiată, de la 

aceştia în sus. 
 

3. În toate cazurile din cele două paragrafe precedente 

primează primul născut, iar în caz de egalitate în grad primează capul 

de familie. 

Articolul 3. - Dacă moştenitorul tronului are o boală gravă 

incurabilă, psihică sau fizică, sau în cazul unui accident grav, în urma 

avizului Consiliului Casei Imperiale, succesiunea la tronul imperial 

se poate schimba, respectând ordinea stabilită în articolul precedent. 

Articolul 4. - În cazul în care a murit împăratul, moştenitorul 

imperial se încoronează de îndată. 

 

                              CAPITOLUL II  

                        FAMILIA IMPERIALĂ 

 
 

Articolul 5. -Împărăteasa (.kogd), împărăteasa-bunică Ctaiko-
taiko), împărăteasa-mamă (kotaiko), prinţii imperiali până la gradul 

III (shinno) şi soţiile lor (shinnohi), prinţesele imperiale până la 

gradul III (naishinno), prinţii imperiali de la gradul IV în jos (o), şi 

soţiile lor (o/?/), precum şi prinţesele imperiale de la gradul IV în jos 

(joo), sunt membri ai Familiei Imperiale. 

Articolul 6. - Copiii legitimi ai împăratului şi copiii legitimi 

prim născuţi ai acestora se numesc shinno dacă sunt bărbaţi 
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şi naishinnd, dacă sunt femei, iar copiii legitimi prim născuţi 

pe linie imperială mai jos de gradul IV se numesc o, dacă sunt 

bărbaţi şi joo, dacă sunt femei. 

Articolul 7. - Dacă un o, vine la succesiunea tronului 

imperial, fraţii săi o, şi surorile sale joo, sunt consideraţi în 

mod excepţional shinno şi, respectiv, naishinnd. 

Articolul 8. - Prinţul moştenitor dacă este fiu al 

împăratului se numeşte kotaishi. Dacă nu există prinţ 

moştenitor fiu, prinţul moştenitor nepot se numeşte (ikotaison). 

Articolul 9. - Împăratul şi membrii Familiei Imperiale nu pot 

face adopţii. 

Articolul 10. - Căsătoria împăratului şi cea a prinţilor din  

Familia Imperială au nevoie de aprobare prin avizul Consiliului 

Casei Imperiale. 

Articolul 1 1 . - 1 .  De la vârsta de 15 ani, prinţesele 

imperiale până Ia gradul III (naishinnd), precum şi prinţii 

imperiali (o şi prinţesele imperiale (joo), de la gradul IVîn jos, 

dacă doresc în urma avizului Consiliului Casei Imperiale, se 

despart de Familia Imperială. 

2. Prinţii imperiali până la gradul I 

(shinno) -  cu excepţia prinţului moştenitor fiu (kotaishi) sau 

nepot (kotaison), prinţesele imperiale până la gradul III. 

(naishinnd), precum şi prinţii (o), şi prinţesele (joo), de la 

gradul IV în jos, în afară de cazul prevăzut în paragraful 

precedent, dacă există un motiv special care nu se poate 

înlătura, în urma avizului Consiliului Casei Imperiale, sunt 

excluşi din Familia Imperială.
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        Articolul 12. - Prinţesele din Familia Imperială, dacă 
 

s-au căsătorit cu alte persoane în afara împăratului sau a membrilor 

Familiei Imperiale, sunt excluse din Familia Imperială. 

 

Articolul 13.- în cazul în care un prinţ imperial până la gradul 

III (shinno) sau un prinţ imperial de la gradul IV în jos (o), este 

exclus din Familia Imperială, soţia sa şi descendenţii săi direcţi şi 

soţiile acestora sunt excluşi în acelaşi timp din Familia Imperială. 

Totuşi, în ceea ce priveşte pe descendenţii direcţi şi soţiile lor, în 

urma avizului Consiliului Casei Imperiale, se poate hotărî să nu Fie 

excluşi din Familia Imperială. 

Articolul 14. -1. Femeile din afara Familiei Imperiale care au 

devenit prinţese până la gradul III (shinnohi) sau prinţese de la 

gradul IV în jos (ohi), dacă şi-au pierdut soţii, se pot despărţi de 

Familia Imperială. 

2. Persoanele menţionate în paragraful 

precedent care şi-au pierdut soţii, în afara cazului prevăzut în acelaşi 

paragraf, dacă există un motiv special care nu poate fi înlăturat, în 

urma avizului Consiliului Casei Imperiale, sunt excluse din Familia 

Imperială. 

3. Persoanele de la paragraful 1, dacă au divorţat, 

pierd calitatea de membru al Familiei Imperiale. 

4. Prevederile paragrafului 1 , precum şi cele 

ale paragrafului precedent, se aplică şi femeilor care s-au căsătorit cu 

ceilalţi membri ai Familiei Imperiale din articolul precedent. 

Articolul 15. - Persoanele din afara Familiei Imperiale şi 

descendenţii lor, în afară de cazul în care o femeie a devenit 

împărăteasă sau s-a căsătorit cu un prinţ imperial, nu pot deveni 

membri ai Familiei Imperiale.
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                                         CAPITOLUL III  

REGENȚA 

Articolul 16. - 1. Dacă împăratul nu este major, se înfiinţează 

regenţa. 

2 . Dacă împăratul, din cauza unei boli grave, 

psihice sau corporale, ori din cauza unui impediment important, nu 

poate să îndeplinească el însuşi actele referitoare la chestiunile 

statale, se înfiinţează regenţa. 

Articolul 1 7 . - 1 .  Regentul se numeşte dintre membrii Familiei 

Imperiale care au atins vârsta majoratului în ordinea următoare: 

I. Prinţul moştenitor fiu sau prinţul moştenitor nepot. 

II. Prinţii imperiali până la gradul III (shinno) sau prinţii 

imperiali de la gradul IV în jos (o). 

III. Împărăteasa. 

IV. Împărăteasa mamă. 

V. Împărăteasa bunică. 

VI. Prinţesele imperiale până la gradul III (naishinnd) sau 

prinţesele imperiale de la gradul IV în jos (joo). 

2. În cazul numărului II din paragraful 

precedent se respectă ordinea succesiunii Ia tron, iar în cazul 

numărului VI din acelaşi paragraf, se aplică corespunzător cu ordinea 

succesiunii la tron. 

Articolul 18. - Dacă regentul sau persoana destinată în ordine să 

devină regent are o boală gravă sau există un impediment serios, în 

urma avizului Consiliului Casei Imperiale, se poate schimba regentul 

sau cel ce trebuia să devină regent, respectându-se ordinea stabilită 

în articolul precedent. 



 

Articolul 19. - Dacă persoana destinată în ordine să devină 

regent nu a devenit regent pentru că nu atinsese vârsta majoratului 

sau exista un impediment important şi un alt membru al Familiei 

Imperiale a devenit regent, iar acel membru al Familiei imperiale 

chemat în ordinea precedentă a ajuns la majorat sau impedimentul a 

dispărut, încetează funcţia de regent, exceptând pe prinţul moştenitor 

fiu sau prinţul moştenitor nepot. 

Articolul 20. - Când au dispărut impedimentele din articolul 

16, paragraful 2, în urma avizului Consiliului Casei Imperiale, 

funcţia de regent încetează. 

Articolul 21. - Regentul, cât timp este în funcţie, nu poate fi 

urmărit judiciar. Totuşi, prin aceasta procedura de urmărire judiciară 

nu poate fi vătămată. 

 

                                        CAPITOLUL IV 

MAJORATUL. TITLUL DE REVERENŢĂ. 

CEREMONIA ÎNCORONĂRII. 

RITUALUL DOLIULUI NAŢIONAL. 

REGISTRUL DE STARE CIVILA IMPERIAL ŞI    

MORMINTELE IMPERIALE 

Articolul 22. - Majoratul împăratului, al prinţului moştenitor 

fiu şi al prinţului moştenitor nepot se stabileşte la optsprezece ani.
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Articolul23. - 1. Titlul de reverenţă al împăratului, al 

împărătesei, al împărătesei bunici şi al împărătesei mame este 

Maiestate (Heika). 

2. Titlul de reverenţă al membrilor Familiei 

Imperiale, în afară de membrii Familiei Imperiale din paragraful 

precedent, este Alteţă (Denka). 

Articolul 24. - Când are loc o succesiune la tron, se 

îndeplineşte ceremonia de încoronare. 

Articolul   25. - Când împăratul moare, se îndeplineşte 

ritualul de doliu naţional. 

Articolul 26. - Evenimentele care privesc statutul împăratului 

şi al membrilor Familiei Imperiale se înscriu în registrul de 

genealogie imperială. 

Articolul 27. - Mormântul imperial - locul în care sunt 

înmormîntaţi împăratul, împărăteasa, împărăteasa bunică şi 

împărăteasa mamă, precum şi mormintele celorlalţi membri ai 

Familiei Imperiale, ca şi orice situaţie care se referă la mormântul 

imperial şi la celelalte morminte, se înscriu în registrul cimitirului 

imperial. 

      CAPITOLUL V  

        CONSILIUL CASEI IMPERIALE 

Articolul 28. -1. Consiliul Casei Imperiale se compune din 

zece persoane. 

2. Membrii Consiliului sunt distribuiţi astfel: 
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două persoane din Familia Imperială, preşedinţii şi vicepreşedinţii 

Camerei Reprezentanţilor şi ai Camerei Consilierilor, primul 

ministru, judecătorul şef al Administraţiei Casei Imperiale, 

judecătorul şef al Curţii Supreme, precum şi un judecător al acesteia. 

3. Membrii Familiei Imperiale care devin 

membri ai Consiliului Casei Imperiale şi judecătorii, în afara 

judecătorului şef al Curţii Supreme, se cooptează dintre membrii 

Familiei imperiale care au atins majoratul şi, respectiv, dintre 

judecătorii Curţii supreme, în afară de judecătorul şef al acesteia. 

Articolul 29. - Membrul Consiliului care îndeplineşte funcţia 

de prim ministru este preşedintele Consiliului Casei Imperiale. 

Articolul 30.      -1. Se desemnează zece membri supleanţi ai 

Consiliului Casei Imperiale. 

2. În ceea ce priveşte pe membrii supleanţi 

ai Consiliului care au calitatea de membri ai Familiei Imperiale sau 

de judecători ai Curţii Supreme, se aplică prevederile articolului 28, 

paragraful 3. 
3. Membrii supleanţi ai Consiliului care au 

calitatea de preşedinte sau vice-preşedinte ai Camerei 

Reprezentanţilor sau ai Camerei Consilierilor sunt desemnaţi fiecare 

prin alegere de către parlamentarii Camerei Reprezentanţilor sau ai 

Camerei Consilierilor. 

4. Numărul de membri supleanţi din 

paragraful 2 este egal cu numărul de membri plini ai Consiliului şi 

sunt numiţi cu ocazia cooptării lor în ordinea funcţiei îndeplinite de 

aceştia. 

5. Membru supleant pentru membrul 

Consiliului având calitatea de prim ministru este ministrul de Stat 

care, după prevederile Legii Consiliului de Miniştri, a fost desemnat 

să îndeplinească temporar funcţia de prim ministru. 

6. Membru supleant pentru membrul 

Consiliului având calitatea de şef al Agenţiei Administraţiei 
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Imperiale este funcţionarul public al agenţiei Administraţiei 

Imperiale desemnat de primul ministru. 

7. Când există un impediment pentru un 

membru al Consiliului sau când un membru al Consiliului lipseşte, 

membrul supleant al acestuia îndeplineşte funcţia sa. 

Articolul 31. - în baza articolului 28, precum şi a articolului 

precedent, preşedintele sau vice-preşedintele Camerei 

Reprezentanţilor sau cel care este membru al Consiliului, în perioada 

în care Camera Reprezentanţilor este dizolvată, până se hotărăşte 

succesorul, preşedintele Camerei Reprezentanţilor existent la fiecare 

dizolvare este considerat persoana care a fost preşedinte, vice-

preşedinte sau membru. 

Articolul 32. - Durata mendatului membrilor Familiei 

Imperiale, a membrilor care au calitatea de judecători, în afară de 

judecătorul având funcţia de şef al Curţii Supreme, precum şi a 

membrilor supleanţi ai acestora, se stabileşte la patru ani. 

Articolul 33. -1. Consiliul Casei Imperiale este convocat de 

preşedintele Consiliului. 

2. Consiliul Casei Imperiale, în cazurile 

prevăzute în articolul 3, articolul 16, paragraful 2 , articolul 18 şi 

articolul 20, dacă se solicită de mai mult de patru membri, este 

convocat în mod obligatoriu. 

Articolul 34. - Consiliul Casei Imperiale, dacă nu are o 

prezență mai mare de şase membri ai Consiliului, nu poate să 

hotărască deschiderea dezbaterilor. 

Articolul 35.-1. Consiliul Casei Imperiale, în cazurile 

prevăzute în articolul 16, paragraful 2, articolul 18, precum şi în 

articolul 20, hotărăşte cu o majoritate mai mare de două treimi din 

membrii prezenţi, iar în celelalte cazuri hotărăşte cu majoritatea 

simplă. 
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2. În cazul paragrafului precedent, partea ultimă, 

dacă există paritate de voturi pro şi contra, votul preşeditelui este 

hotărâtor. 

Aticolul 36. - Membrii Consiliului nu pot participa la 

dezbaterile care privesc situaţii speciale de interese personale. 

Aticolul 37. - Consiliul Casei Imperiale îndeplineşte numai 

prerogativele prevăzute în această lege şi în celelalte legi. 

 

           DISPOZIŢII SUPLIMENTARE 

1. Această lege intră în vigoare în ziua intrării în vigoare a 

Constituţiei Japoniei (Showa, anul 22, luna a V-a, ziua a 3-a
4
). 

2. Membrii actuali ai Familiei Imperiale sunt consideraţi 

membri Familiei Imperiale pe baza acestei legi, iar cu privire la 

aplicarea articolului 6 sunt consideraţi primii născuţi legitimi. 

3. Pământurile şi mormintele imperiale sunt considerte 

pământurile şi mormintele imperiale din articolul 2. 

                     
mai  1947  


