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Ázsia első írott alkotmányának a Meiji-alkotmány, 
az 1889. február 11-én kihirdetett Nagy Japán 
Birodalom alkotmánya Dai

Nippon Teikoku kenpo) tekinthető, amely egészen Japán 
második világháború utáni megszállásáig volt hatályban.

Az 1946. november 3-án kihirdetett alkotmány 1947. 
május 3-án lépett hatályba, felépítésében és szerkezetében 
a Meiji-alkotmányhoz hasonlóan egy viszonylag rövid 
-  103 cikket tartalmazó -  dokumentum, ám tartalmában 
egy valódi parlamentáris monarchia alapvető rendelkezé
seinek foglalata.

Némileg leegyszerűsítve azt is mondhatnánk -  ameny- 
nyiben a VI-VII. századra visszanyúló alkotmányos előz
ményeket vizsgálatunkból mellőzzük - , hogy Japán alkot
mánytörténete a régi (Meiji) és az új (Showa) alkotmány 
története. Míg előbbi a modern japán államiság megte
remtésének előfeltétele volt, az utóbbi a japán demokrácia 
születésének alapdokumentuma.

Jelen tanulmányunkban elsősorban az alkotmánymó
dosítás keretrendszerét vesszük szemügyre, majd annak 
legfontosabb kísérleteit és az azok mögött húzódó motívu
mokat. A kérdéskör pedig mindenképpen figyelmet érde
mel, hiszen -  sajátos, alább ismertetett keletkezés ellenére 
-  a japán alkotmányt kihirdetése óta egyetlen alkalommal 
sem módosították, pedig az első ilyen irányú javaslatok 
az 1950-es évtized kezdetétől folyamatosan felmerültek, 
elsősorban biztonsági-védelmi megfontolásokból.

1. A japán alkotmány születése
A második világháború után Japán megszállás alá került, 
a szövetséges erők teljhatalmú főparancsnoka, a tokiói 
kékszemű sógunként2 is emlegetett Douglas MacArthur 
tábornok 1945. augusztus 30-án érkezett Atsugiba, hogy 
vezesse a megszállás folyamatát, amelyben Japán lefegy-
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Alkotmánymódosítási 
kísérletek és 
alkotmányértelmezési 
eredmények Japánban

verzésén túl elsődleges helyen szerepelt Hirohito császár 
és az alkotmány kérdésköre.

Az alkotmány elfogadásához bő egy évre volt szükség, 
és e folyamat részeseményeinek bemutatása helyett az 
alkotmánymódosítás dilemmái szempontjából inkább az 
érdemel figyelmet, hogy mennyiben is tekinthető oktro
jáltnak a szövetséges erők akaratát egyoldalúan tükröző, 
hatályos alkotmány.

A megszállás után, 1945 őszén a japán kormány a Mei
ji-alkotmány apróbb módosítását tartotta csak fontosnak, 
és az alkotmánymódosítási feladatokra a Shidehara-kor- 
mány Matsumoto Jöji professzort kérte fel. Matsumoto 
1945 decemberében egy parlamenti vitában vázolta fel 
először a nyilvánosság számára az alkotmánymódosítás 
szempontjait: a császár jogállásának megőrzése, a parla
ment hatáskörének bővítése, a parlamentnek felelős kor
mányzat megalakítása és az alapjogok biztosítása.3 A Mat- 
sumoto-bizottság december végéig összesen hat ülést 
tartott, és ennek eredményeként látott napvilágot a testü
letnek az alkotmánymódosításra vonatkozó véleménye.

Az alkotmányozás folyamatában 1946 első két hónapja 
döntő fordulatot hozott. Először is Hirohito császár 1946. 
január 1-jén kinyilvánította, hogy nem ragaszkodik iste-
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ni származásának a tételéhez, megszakította a több mint 
két és félezer éves hagyományt, amely szerint a japán csá
szár mitologikus uralkodó, a földnek és mennynek ura.4 
Arról, hogy pontosan mi vezérelte Hirohito császárt e lé
pés megtételére, számos álláspont létezik, egy biztos, en
nek hiányában nem lehetett volna a 
megszálló hatalmak által elfogad
ható államfő, mivel „alkotmányos 
akadályt” jelentett volna a kodifi- 
kációs folyamatok és a demokrácia 
megteremtése előtt.

A Matsumoto-bizottság intenzív 
munkát végzett, több tervezetet is 
megvitatott, és a kormánynak 1946. 
január 26-án nyújtotta be javasla
tát, amelyben -  érdemi változásokat 
javasolt ugyan a Meiji-alkotmány 
rendelkezéseihez képest - , a császár 
sérthetetlenségére vonatkozó pasz- 
szusokat azonban megőrizte.5

A japán kormány február elején 
átadta a végleges Matsumoto-ja- 
vaslatot a szövetséges csapatok fő
parancsnokának, amelyre a választ 
1946. február 13-án kapta meg.
Ez a nap sorsdöntő volt a japán al
kotmány születése szempontjából.
A megszállók ugyanis ekkora már 
saját változatot készítettek, amely 
figyelembe vette az 1946. január 7-én kelt washingtoni 
irányelveket is. A szövetséges hatalmak javaslata a Ma- 
cArthur tábornok által 1946. február 3-án meghatározott 
három alapelvet rögzítette: Japán államformája továbbra 
is monarchia, a háborúindítás jogának eltörlése, a légi, 
vízi, szárazföldi hadsereg megszüntetése, továbbá minden 
feudális kiváltság megszüntetése. MacArthur azért vette 
át az alkotmányozás irányítását, mivel egyrészt a császár 
lemondott isteni származásáról, ezáltal szabad utat enge
dett a népszuverenitás bevezetése és a lényegi alkotmány
módosítás előtt, másrészt egyes szövetséges hatalmak ne
hezményezték, hogy a japán alkotmányozás nehézkesen 
haladt előre.

Az alkotmány tervezete a fenti három alapelv mellett 
egy bő hét alatt (!) elkészült, amelynek fő szempontjait a 
Potsdami Nyilatkozatnak való megfelelés képezte, így a 
legfőbb hatalom forrásának a népet tekintette, a császárt 
jogosítványai gyakorlásában legtöbb esetben miniszteri 
ellenjegyzéshez kötötte, továbbá a császári családról szóló 
törvénynek is jelentős módosítását szorgalmazta. E terve
zethez fűzött magyarázatában MacArthur hangsúlyozta, 
hogy a császárt csak az állam jelképének lehet tekinteni, s 
nem az állam felett álló isteni lénynek, de hozzátette, hogy 
jelképe az egész japán népre kiterjed: személye összefog
ja, s reményt ad az egész lakosságnak.7

A fenti előzmények után elkészült alkotmánytervezet 
a japán parlament képviselőháza elé a Meiji-alkotmány 
73. cikke alapján került, azaz a Meiji-alkotmány módosí
tására irányuló javaslatként. Az alkotmányozó gyűlésként 
eljáró képviselőház 1946. június 20-án tartotta meg az
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alkotmánymódosítás parlamenti tárgyalásának kezdetét 
jelző nyitóünnepséget, a vita pedig másnap el is kezdő
dött. A képviselőház a törvényjavaslat vitájának első olva
satát június 26-án fejezte be. Az előző nap a békeklauzula 
kapcsán Yoshida miniszterelnök még külön felszólalt.

Egy kérdésre azt válaszolta, hogy 
az nemcsak a háborúindítás, de az 
önvédelem jogát is korlátozza, ez a 
világ más országainak alkotmányai
ban igen ritka megfogalmazás.8 Ezt 
követőn önálló parlamenti bizott
ságot állítottak fel az alkotmány
módosításról szóló törvényjavaslat 
megtárgyalására, amely augusztus 
21-ig több mint húsz alkalommal 
ülésezett.

A főrendiház is hasonló eljárást 
választott. A törvényhozás máso
dik kamarájában előbb augusztus 
30-án egy testületet hívtak életre 
a képviselőházi alkotmányjavas
lat megvitatására, majd itt is létre
jött egy alkotmányozó albizottság. 
A főrendiház október 6-án fogadta 
el a javaslatot, a képviselőház pedig 
másnap, október 7-én.9

Az alkotmánymódosításra irá
nyuló törvényjavaslatnak mindkét 
parlamenti kamara általi jóváha

gyása után már csak a császári jóváhagyás és kihirdetés 
következett, amelyre Hirohito császár 1946. november 
3-án -  nagyapja, néhai Meiji császár születésnapján -  ke
rült sor.

2. Az alkotmány módosításának 
kérdése egykor és ma

Elsődlegesen azt kell megvizsgálnunk, hogy az új alkot
mány egy önálló, új alaptörvényt jelent-e, avagy a Mei
ji-alkotmány módosítását.

A Meiji-alkotmány 73-74. cikke10 rendelkezett az al
kotmánymódosítás kérdésköréről, amely alapján a kor
mány kezdeményezése nyomán a képviselők kétharma
dának jelenléte esetén kezdődhetett meg a vita, míg a 
módosítás elfogadásához a jelenlévő tagok kétharmados 
többségére volt szükség mind a képviselőházban, mind 
a főrendiházban. Kiemelendő, hogy a császári családra 
vonatkozó, az alkotmánnyal azonos szintű jogforrásnak 
tekintett törvény módosítására a parlament részvétele nél
kül kerülhetett sor. Annyi garanciát azonban tartalmazott 
a Meiji-alkotmány 74. cikk (2) bekezdése, hogy a császári 
családra vonatkozó törvény az alkotmány rendelkezéseit 
nem módosíthatta.

Amint az előzőekben láttuk, az alkotmány módosítá
sára a Meiji-alkotmány 73. cikke alapján került sor, for
málisan tehát mindenképpen alkotmánymódosításról be
szélünk. Ugyanakkor az alkotmánymódosítás folyamata,

JojiMatsumoto (1877-1954)6
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a császári szuverenitás helyébe lépett népszuverenitás, a 
pacifizmus, a császár mint jelkép avagy a jelképes csá
szárság intézménye, az alapvető szabadságjogok kataló
gusa, mind azt bizonyítja, hogy tartalmilag egy új, való
di alkotmányos monarchiát tükröző alkotmány született. 
11 Ehhez azt is hozzátehetjük, hogy a Meiji-alkotmány 
hatályba lépésére az 1890 júliusában tartott első japán 
általános „parlamenti” választást követően került sor, 
amelyen az akkor körülbelül 40 milliós ország lakóinak 
alig 1 százaléka rendelkezett választójoggal.12 A választá
sokat követően Tokióban, 1890. november 29-én tartotta 
meg alakuló ülését a birodalmi parlament képviselőháza. 
Ázsia történetében Meiji császár kezdeményezésének kö
szönhetően első ízben került sor népképviseleti parlament 
összehívására. A megszállás után viszont az alkotmány
módosítás parlamenti szakasza az után kezdődhetett meg, 
hogy 1946 áprilisában lezajlott az első olyan parlamenti 
választás, amelyen a női általános választójog is biztosí
tott volt. Mindez csak megerősíti, hogy a Meiji-alkotmány 
módosításának formájában egy teljesen új alkotmány szü
letett, amely a megszálló szövetséges erők elvárásainak 
mindenben megfelelt.

A hatályos alkotmány önálló fejezete rendelkezik az 
alkotmánymódosításról és annak 96. cikke -  hasonlóan a 
Meiji alkotmányhoz -  minősített többséghez köti az al
kotmányt módosító törvényjavaslat elfogadását. Kéthar
mados többségre van szükség mindkét parlamenti kama
rában. Ez a jelenleg 465 fős képviselőházban 310 főt, míg 
a 242 tagú felsőházban 162 főt jelent. Továbbá a javaslat 
elfogadásához népszavazáson vagy a japán parlament ál
tal meghatározott választáson való megerősítés is kell.

Annak ellenére, hogy az alkotmánymódosítás lénye
gében annak hatálybalépése óta napirenden szerepel, az 
alkotmánymódosítás eljárásának szabályairól szóló tör
vényt Nihon-
koku kempuno kai sei tetsuzuki ni kansuru houritsu) csak 
2007 májusában fogadták el (2007. évi 51. törvény), s há- 
rom(!) évvel később lépett hatályba. A törvény megalkotá
sát az indokolta, hogy az alkotmánymódosítás eljárásának 
szabályairól hallgat az alkotmány.

A törvény főbb rendelkezései alapján a japán parlament 
mindkét kamarában létrehoz egy-egy új, önálló, az alkot
mánnyal foglalkozó parlamenti bizottságot, amely nem
csak az alkotmány elemzésével foglalkozhat, hanem adott 
esetben alkotmánymódosító javaslatokat is előterjeszthet. 
A törvény legérdemibb rendelkezésének mégis az tekint
hető, amely alapján 100 képviselői, illetve 50 felsőházi tag 
jogosult együttesen kezdeményezni az alkotmány módo
sítását. Ugyanakkor a kormány kezdeményezési jogosult
ságáról a törvény nem tartalmazott rendelkezést.13

Amennyiben az alkotmánymódosítási javaslatot mind
két kamara kétharmados többséggel elfogadja, akkor azt 
lehet az alkotmány 96. cikke szerinti alkotmánymódosítá
si tervezetnek tekinteni. A hatálybalépéshez pedig a parla
menti szavazástól számított legalább 60 és legfeljebb 180 
napon belül tartott népszavazáson az összes leadott sza
vazat többségének igen szavazata szükséges. Kiemelendő 
azonban, hogy a törvény az esetleges népszavazás útján 
való megerősítés esetében érvényességi küszöböt nem is-

mer: amennyiben az alkotmánymódosítást támogató sza
vazatok többséget szereztek, akkor a részvételi arányra 
tekintet nélkül érvényes és eredményes is a népszavazás.14 
2014-ben az említett törvény annyiban módosult, hogy 
az esetleges népszavazáson vagy parlamenti választáson 
való megerősítés esetén, mind a két nem esetében a 20. 
életévről lecsökkentett, 18. év betöltése jelenti az alsó kor
határt a választójog gyakorlásához.

Az alkotmánymódosítás kapcsán mindenképpen ki kell 
térni arra a kérdésre, hogy egy esetleges alkotmánymó
dosításnak milyen tartalmi korlátai lehetnek. Tény, hogy 
míg például a francia alkotmány kifejezetten tiltja az ál
lamterület integritását veszélyeztető vagy a köztársaságot 
módosító alkotmányrevíziót,15 addig a japán alkotmány 
hasonlóan egyértelmű tilalmat nem tartalmaz, pláne nem 
az alkotmánymódosítást szabályzó rendelkezéseknél. 
Mindazonáltal, a japán alkotmány preambulumában fog
lalt alapvető értékek, mint például a népszuverenitás elve, 
amely alapján a japán polgárok a népszuverenitás elvével 
ellentétes minden alkotmányt, törvényt és egyéb rendele
tet elutasítanak, implicite kizárja a népszuverenitás elvé
nek alkotmánymódosítás útján történő megváltoztatását.16 
Ez az értelmezés, amely a népszuverenitás elvének garan
ciájaként is értelmezhető azért hordoz magában kérdése
ket, mivel a japán alkotmány preambulumának másik fő 
értéke éppen a pacifizmus, amelyben a japán polgárok bé
két kívánnak, és örökre elutasítják a kormányok vezette 
háborút és agressziót. Ami az egyik oldalon garanciát, a 
másik oldalon falat eredményez, legalábbis, ha azt néz
zük, hogy az elmúlt közel hét évtized alkotmányrevíziói 
minden esetben foglalkoztak a pacifizmussal is.

3. A japán alkotmány 9. cikke
Nem véletlenül hivatkoznak gyakran a béke alkotmánya
ként a japán alkotmányra, hiszen annak 9. cikke alapján 
a japán emberek mindörökre lemondanak a háborúról:
„forever renounce war” és a nemzetközi viták fegyveres 
úton történő megoldásának jogáról. A cikk (2) bekezdése 
pontosítja, hogy a háborúról lemondás mind a szárazföldi, 
vízi, légi és minden más lehetséges fegyveres beavatko
zásra kiterjed.

A pacifizmus, a háború elutasításának ez a direkt és 
nyílt formája a japán alkotmány legmeghatározóbb ismer
tetőjegye, a japán jogrendszer külföldi szerzők által leg
többet vizsgált kérdésköre.17 A 9. cikk pedig annak elle
nére, hogy megfogalmazását tekintve változatlan, mind a 
mai napig meghatározza Japánnak a második világháború 
utáni politikáját, az amerikai megszállás közel hét évtize
des megszűnte óta folyamatosan heves közjogi és belpoli
tikai viták tárgyát is képezi.

A békeklauzula koncepciója a Párizsban, 1928. augusz
tus 27-én az amerikai külügyminiszter Frank B. Kellogg 
és francia kollegája, Aristide Briand között létrejött meg
állapodásra vezethető vissza18, és annak szellemiségével 
megegyező passzusnak a japán alkotmányba való beeme
lését MacArthur tábornok szorgalmazta 1946. február ele
jén. Az alkotmánytervezet 1946. júliusi parlamenti vitája
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során több kérdés napirendre került, de ehelyütt csak az 
ún. Ashida19-indítványt emeljük ki, amely a 9. cikk (2) 
bekezdésének kezdő tagmondataként az alábbiakat illesz
tette be: „az előző bekezdésben foglalt célok teljesítése 
érdekében”. E félmondat jelentését Ashida Hitoshi 1951 
januárjában, amikor már tartott a koreai háború, az aláb
biak szerint magyarázta a Mainichi Shimbun hasábjain. 
Ashida egyértelművé tette, hogy e félmondat arra utalt, 
hogy a fegyveres erő alkalmazása mint a nemzetközi viták 
megoldásának eszköze esik teljes tilalom alá, más szóval a 
másik állam ellen indított fegyveres agresszió. Az (1) be
kezdésben foglalt tilalom nem vonatkozott az önvédelem 
tilalmára, ezért a beillesztett félmondattal a (2) bekezdést 
sem lehet úgy értelmezni, mint ami az önvédelem tilalmá
ra utalna. Meglátása szerint teljesen elkülönül egymástól 
a másik ország ellen indított háború attól, amikor egy or
szág indít háborút Japán ellen. Ez utóbbi esetében jogában 
áll Japánnak a védekezés, akár fegyveres úton is; ezt nem 
korlátozza a 9. cikk.20

Az alkotmány 9. cikkének pacifista szellemisége vissz
hangozza az alkotmány preambulumának szavait, ame
lyek a háború borzalmait, az atombomba pusztítását és 
az éhínséget átélt társadalom béke utáni vágy kifejező
dései. A Meiji-alkotmány központi jelentősége a császár 
jogállásának alkotmányos védelme volt, létrehozva egy, 
a japán hagyományoknak megfelelő, de mégis modern ál-
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lami szervezetrendszert. Az új alkotmánynak a vezérelve 
viszont a béke lett.

1950 fordulópontot jelentett nemcsak Japán geopoliti
kai szerepének megítélésében, de a 9. cikkre vonatkozó 
álláspontok tekintetében is, ugyanis vészterhes nemzetkö
zi viszonyok között kellett a békét fenntartani. A koreai 
háború kirobbanása előtt, 1950. január elején MacArthur 
tábornok már nyíltan kifejezte, hogy semmilyen nemzetet 
nem lehet attól megfosztani, hogy egy ellenséges támadás 
ellen megvédje magát.21 Néhány héttel később pedig Yos- 
hida miniszterelnök a képviselőház plenáris ülésén kifej - 
tette, hogy az csak a nemzetközi helyzettől függ, hogy mi
ként gyakorolja majd Japán az önvédelemhez való jogot.22

4. Az alkotmány 9. cikke és 
a fegyveres erők kérdése

A koreai háború kitörése után (1950 júliusában) MacArt
hur tábornok rendelte el egy tartalékos fegyveres alaku
lat felállítását, amelynek eredeti neve nemzeti rendőrsé
gi tartalékos egység volt, s közel százezer főt számlált. 
A kormányzati indokolás szerint a szervezetet kizárólag 
a közrend fenntartása érdekében hozták létre. A tartalékos 
elnevezés ellenére, az erősen felfegyverzett egység lét-
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rejöttét nem lehet másképpen értékelni, mint Japán újra
fegyverkezése.24

San Franciscóban, 1951. szeptember 8-án aláírásra ke
rült a szövetséges erők és Japán közötti békeszerződés,25 
továbbá az amerikai-japán kétoldalú biztonsági szerző
dés.26 Ez utóbbi szerződés preambuluma szerint Japán 
nem tudja önvédelemhez való jogát gyakorolni, ezért 
szükséges az Amerikai Egyesült Államokkal való meg
állapodás. Azaz, Japán biztonságát a megszállás után a 
területén állomásozó amerikai fegyveres erők biztosítják. 
A szerződés megfogalmazása szerint Japán egyenesen fel
kéri az Amerikai Egyesült Államokat, hogy területén csa
patokat állomásoztasson. A békeszerződés 1952. április 
28-i hatálybalépésével lezárult egy közel hétéves korszak, 
a megszállás időszaka.27

A koreai háború és a hidegháború előre haladtával 
azonban Japán nem tudott megelégedni a gyenge védel
mi képességeivel. Első lépésként a korábban amerikai ki
képzésben részesült rendőrségi tartalékos egységet 1952 
augusztusában átnevezték nemzeti biztonsági erővé, majd 
1954-ben nemzeti önvédelmi erővé ( § ^ M  Jieitai). Ez 
utóbbi, megerősített létszámmal és felszereléssel a száraz
földi, tengeri és légi védelmi feladatokat is ellátta.

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy alig nyolc évvel a 
9. cikk háború alkalmazását és fegyveres erők fenntartását 
tiltó rendelkezésének parlamenti jóváhagyása után Japán 
ismét rendelkezett nemzeti önvédelmi erővel. Egyes ér
telmezések szerint ez már önmagában alkotmányellenes, 
hiszen a békét és pacifizmust hirdető alkotmány nem en
gedne meg semmilyen japán fegyveres erőt. A japán Leg
felsőbb Bíróság vonatkozó határozatai közül kiemelendő 
az ún. Sunakawa-ügy28 és az ún. Naganuma-ügy29, ame
lyekben az amerikai-japán biztonsági szerződés, illetve a 
nemzeti önvédelmi erő 9. cikkel való összhangjáról fog
lalt állást és mindkét esetben -  az alsóbb fokú bíróságok
tól eltérő álláspontra helyezkedett -  és nem állapított meg 
alkotmányellenességet. További eleme volt a Legfelsőbb 
Bíróság határozatainak, hogy az önvédelemhez való jog 
gyakorlását biztosító intézkedéseket a bírák azért nem 
tartották alkotmányellenesnek, mert -érvelésük szerint -  
azok elősegítik a japán alkotmány 13. cikke szerinti élet
hez, szabadsághoz és boldogság kereséséhez való jog ér
vényesülését.

Japán 1952. április 28-án, a békeszerződés hatálybalé
pésével hétévnyi megszállás után ismét független állammá 
vált. 1956. december 18-án az Egyesült Nemzetek Szövet
ségének (ENSZ) tagja lett, amely Japán esetében elsődlege
sen a biztonság és védelem biztosítását jelentette.

5. Alkotmánymódosítási kísérletek
Az alkotmánymódosítás eljárási szabályaira vonatkozó 
törvény az alkotmány hatálybalépését követően több mint 
hatvan évvel később lépett hatályba, ám a fentiekben em
lített 9. cikk módosítása már az ötvenes évek eleje óta na
pirenden lévő kérdés volt.

A kormány kezdeményezésére 1956 júniusában törvény 
hozta létre az első grémiumot az alkotmány vizsgálatára

(kempö chosakai). Az ötventagú bizottságban a képviselő
háznak húsz, a felsőháznak tíz tagja kapott helyet, a fenn
maradó húsz fő a tudomány elismert képviselői közül került 
ki. Egyes kisebb parlamenti pártok azonban nem delegáltak 
tagot a bizottságba, mivel annak egyetlen célját látták: az 
alkotmány módosítását.30 Hét évbe telt, mire a testület a je
lentését elfogadta, azonban alkotmánymódosítási javaslat 
megfogalmazására nem került sor. Takayanagi professzor, 
mint elnök, a bizottság jelentését azzal indokolta, hogy az 
alkotmányt nem kényszerítették Japánra, hanem az a meg
szálló szövetségesek és a japán szakértők együttműködé
sének eredménye. Hangsúlyozta, hogy az alkotmány egy 
„élő alkotmány”,31 amelynek módosítása nem szükséges.32 
Ennek az álláspontnak a fő oka az is lehetett, hogy a Japán- 
USA kölcsönös biztonsági egyezmény megújítása 1960- 
ban korábban nem tapasztalt tüntetéssorozatot indított el 
Japánban. Továbbá a kormányzat az alkotmánymódosítás 
sürgetése helyett az ország gazdasági fejlődését irányozta 
elő, a 9. cikk értelmezési kérdéseit pedig azzal oldotta fel, 
hogy a nemzeti önvédelmi erők létét és működését az alkot
mánnyal összhangban lévőnek minősítette.33

Az alkotmánymódosítás kérdése ezt követően néhány 
évtizedre háttérbe szorult, noha a páratlan gazdasági 
eredmények mellett folyamatos kormányzati cél volt Ja
pán nemzetközi megbecsülésének növelése. Ennek egyik 
módja lett volna az ENSZ működéséhez való nagyobb 
arányú anyagi hozzájárulás mellett a döntéshozatalba való 
nagyobb beleszólás lehetősége, elsősorban az ENSZ Biz
tonsági Tanácsa összetételének módosításával, az állandó 
tagok számának bővítésével.

A fordulatot a kérdésben a hidegháború befejezése és 
az első öbölháború tanulságai jelentették. Előbbi a nem
zetközi biztonsági helyzet törékenységére ébresztette rá a 
japán kormányt, utóbbi pedig arra, hogy az anyagi támo
gatás nem elégséges a nemzetközi missziók során.34

A második változatban beterjesztett törvényjavaslatot 
közel kétszáz órás parlamenti vita után 1992 júniusában 
fogadták el, és ezzel megszületett az Egyesült Nemzetek 
békefenntartói műveleteiben és más műveletekben való 
együttműködésről szóló törvény,35 amely alapján a koráb
bi kizárólag technikai és anyagi támogatás mellett Japán a 
nemzetközi béke és biztonság fenntartása érdekében sze
mélyi hozzájárulást is teljesíthetett. 36

E törvény három fő célt szolgált: Japán ENSZ-misszi- 
ókban való személyi és tárgyi eszközökkel történő közre
működését, nemzetközi humanitárius műveletekben rész
vételét, továbbá választási megfigyelői tevékenységek 
ellátását. E célok az alábbi öt előfeltétel esetén egyeztethe
tők össze az alkotmány 9. cikkével: fegyveres összecsapás 
esetén tűzszüneti megállapodás megléte, a fogadó ország, 
valamint a konfliktussal érintett országok hozzájárulása 
a japán közreműködéshez, semlegesség a műveletek so
rán. Amennyiben az előző három feltétel nem teljesül, a 
japán kormány dönthet a misszióban való közreműködés 
megszakításáról. Végül, fegyveres erő alkalmazására csak 
a személyzet életének védelme érdekében kerülhet sor. 
Kiemelendő, hogy amennyiben a fenti feltételek nem ér
vényesülnek a japán kormány jogosult dönteni a japán ön
védelmi erők hazarendeléséről.37
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A törvény szigorúan meghatározta a missziókban a 
japán fél részéről ellátható feladatok körét: műszaki se
gítségnyújtás, tanácsadás, biztosítás, közvetítés a felek 
között, logisztikai közreműködés, egészségügyi ellátás, 
objektumok őrzése stb.

Így elsőként 1992-ben a kambodzsai ENSZ békefenn
tartó alakulatok UNTAC38 munkájában vettek részt japán 
katonai egységek. Azóta több ENSZ békefenntartó egy
ségbe küldtek önvédelmi csapatokat, rendőri erőket, vá
lasztási megfigyelőket, valamint humanitárius akciókba 
egységeket.

Az alkotmányozási folyamat érdekében 1999-ben a 
parlamentről szóló törvényt is módosították, majd mind
két kamarában felállították az alkotmánnyal foglalkozó 
bizottságokat, a képviselőházban ötven, a felsőházban 
negyvenöt taggal. A képviselőházi testület végső, 809 ol
dalas jelentését39 2005 áprilisában nyújtotta be a ház elnö
kének. Ez a jelentés is megerősítette, hogy az alkotmány 
gyökeret vert a japán társadalomban. A jelentésben felve
tett nyitott kérdések azonban már nemcsak a 9. cikkre, az 
önvédelmi erőkre és az ENSZ-missziókban való részvé
telre koncentrálnak, hanem az alkotmány megalkotása óta 
eltelt hatvan év keltette kihívásokra -  környezetszennye
zés, elöregedés, információs társadalom, pénzügyi kérdé
sek -  szükséges alkotmányjogi válaszok megalkotására is.

A parlament felsőházának az alkotmánnyal foglalkozó 
bizottsága szintén 2005 áprilisában fogadta el jelentését.40 
Az ötévi munka eredményeit összefoglaló jelentésből 
kitűnik, hogy a grémium számos meghallgatást tartott, 
amelyre az alkotmánytervezet kidolgozásában részt vett 
amerikai szakértőket is meghívták. A jelentés alapvető 
üzenete, hogy az alkotmány három fő jellegzetességét: 
népszuverenitás, alapvető jogok tisztelete és pacifizmus 
fenn kell tartani a jövőben is. Továbbá, a jelentés hang
súlyozza, hogy a jelképes tennö-rendszert meg kell őriz
ni. Az alkotmány 9. cikke kapcsán mindenki támogatta az 
(1) bekezdés megőrzését. Az önvédelem jogának alkot
mányban való megfogalmazása kapcsán eltértek az állás
pontok, azonban a kormányzat azon kijelentését, hogy a 
nemzetközi jog elismeri Japán önvédelemhez való jogát 
fegyveresen is, senki nem vitatta. A jelentés az alkotmány 
minden egyes cikkét megvizsgálva fogadta el ajánlásait, 
amelyet minden parlament párt támogatott.

6. Az alkotmánymódosítás helyett 
alkotmány(át)értelmezés

Az előzőekben láthattuk, hogy a törékeny japán politikai 
környezetben mindeddig nem volt olyan javaslatcsomag, 
amely mögé a parlamenten belül az alkotmánymódosítás
hoz szükséges kétharmados parlamenti többség biztosított 
lett volna.

Az alkotmánymódosítás feltételrendszere azt is bizonyít
ja, hogy a japán alkotmányos berendezkedésben a minő
sített parlamenti többségi és választópolgári megerősítés 
együttes jelenléte vezethet eredményre az alkotmány mó
dosítása esetén. Ezek a feltételek pedig szigorúbbak, mint 
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volt az alkotmány elfogadásakor alkalmazott parlamenti 
eljárás esetén. Ennek egyik oka mindenképpen az, hogy 
formálisan a Meiji-alkotmány alkotmánymódosításra vo
natkozó rendelkezéseit alkalmazták, de másik oka pedig a 
szövetséges erők azon szándékában keresendő, hogy a béke 
hosszú időn keresztül biztosított legyen Japánban.

Amikor alkotmányértelmezésről beszélünk, a hagyo
mányos jogértelmezési megközelítések és dilemmák kö
rében elsősorban az alkotmányértelmezési hatáskörrel 
felruházott bíróságokra kell gondolnunk, ami Japán eseté
ben -  nem teljesen függetlenül a szövetséges erők elkép
zeléseitől -  az alkotmány 81. cikke alapján a Legfelsőbb 
Bíróság. A testület két talán legfontosabb ítéletével, ami a 
pacifizmus tartalmát és esetleges határait illeti -  legalább
is említés szintjén - , az előzőekben foglalkoztunk. Sem 
a korai, sem a későbbi legfelsőbb bírósági ítéletek nem 
állapították meg a nemzeti önvédelmi erő alkotmányelle
nességét, illetve a 9. cikk értelmezése alapján az önvéde
lemhez való jog gyakorlásának tilalmát.

A nemzetközi összefüggések és az aktív kormányzati 
külpolitikai törekvések közepette, látva, hogy sem a parla
menti, sem a legfelsőbb bírósági út nem járható, a japán fél 
egy európai szemmel nézve legalábbis kérdéses megoldás 
útjára lépett. Azt persze le kell szögezni, hogy a japán kul
turális és társadalmi hagyományok a jogi gondolkodásra 
is rányomták a bélyegüket. A mindennapi érintkezésben 
a beszélő igyekszik minél kevesebb szót használni, minél 
bizonytalanabb jelentéssel. E bizonytalan jelentéstartalom 
a jogéletben akként csapódott le, hogy a jogszabályok ér
telmezés útján történő jelentésmódosítása, valamint a ren
deletek többértelműsége nem is ritka.41

Az alkotmány esetében az alkotmányértelmezés szem
pontjából leginkább vizsgált területe a 9. cikkben explicit 
nem szereplő önvédelemhez való jog gyakorlásának kér
dése. Ezzel kapcsolatban már a Sunakawa-ügyben is úgy 
foglalt állást a Legfelsőbb Bíróság, hogy az ENSZ-alap- 
okmány 51. cikke42 nem tiltja a részes országok számára a 
fegyveres önvédelemhez való jogot.

Figyelemmel az önvédelemhez való jog gyakorlását le
hetővé tevő legfelsőbb bírósági alkotmányértelmezésre, a 
japán kormány az alábbiak szerint határozta meg az ön
védelemhez való jog gyakorlásának három előfeltételét: 
tényleges és törvénytelen agresszió Japán ellen, a veszély 
elhárítására alkalmas egyéb megfelelő intézkedések hiánya, 
az erő alkalmazásának a lehetséges minimális mértékre tör
ténő korlátozása.43 Hosszú évtizedekig ezen megközelítés, 
az egyéni önvédelemhez való jog gyakorlására nemcsak 
irányadónak, de célravezetőnek is tűnt, azonban Japán glo
bális szerepe, továbbá ENSZ-missziókban való fokozatos 
részvétele nyomán fokozatosan vesztett érvényességéből.

7. A kollektív önvédelemhez való jog 
gyakorlásának legutóbbi fejleményei

Az alkotmány 9. cikke kapcsán újabb fordulatot hoztak az 
utóbbi évek. A japán kormány 2014. július 1-jei határoza- 
ta44 érdemi új jelentést vetített előre a 9. cikk értelmezésé-
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vel kapcsolatban, nevezetesen a kollektív önvédelemhez 
való jog gyakorlását. Azaz, a japán állampolgárok életé
nek védelme és biztosítása olyan elsőrendű érdek, ame
lyet nemcsak akkor kell szem előtt tartani, ha Japánt éri 
fegyveres támadás, hanem ha Japán egyik szoros szövet
ségesét. Mindezen értelmezés hátterében a megerősített 
japán-amerikai együttműködés, a megváltozott globális 
biztonsági helyzet és a terrorizmus, kibertámadások stb. 
keltette új kihívásokkal szembeni proaktívabb japán fel
lépési szándék áll.45

Ezt az új értelmezést azonban nem követte alkotmány
módosítás, annak ellenére, hogy a japán parlament mind
két kamarájában biztosított lett volna a minősített többség. 
Ugyanakkor a változások tekintetében hagyományosan 
kevéssé rugalmas választópolgárok minden bizonnyal el
utasították volna az alkotmány módosítását. Ennek fényé
ben a japán kormány átfogó törvénymódosítási javaslatot 
nyújtott be a képviselőháznak 2015. május 15-én.

A törvénycsomag összesen tíz törvény módosítását irá
nyozta elő. A módosítások egyik pillére Japán biztonságát 
és békéjét célozza, míg a második pillére a nemzetközi 
biztonságot és békét. Ez utóbbi Japán számára a koráb
biaknál proaktívabb fellépést vetít előre nemcsak Japánt 
ért támadás, hanem Japánnal szövetséges ország elleni ag
resszió esetén is. Ez utóbbi esetben Japán léte, fennmaradá
sa kerül veszélybe a szövetségese elleni művelet nyomán. 
A fentieken túl a módosítások nemcsak ENSZ missziókban 
való részvételt tesznek lehetővé, hanem egyéb nemzetközi 
békefenntartói műveletekben való részvételt is.

A javaslatcsomag parlamenti vitája a benyújtást köve
tő egy hét után a képviselőházban a tárgyalására kijelölt 
bizottságban kezdődött. A védelmi miniszter a törvény
csomag szükségességét a megváltozott biztonsági körül
ményekkel támasztotta alá, ami a kollektív önvédelemhez 
való jog részleges gyakorlását is magában foglalta. A kép
viselőházban a törvénycsomag vitáj a 116 órát vett igény
be, s végül 2015. július 16-án nagy többséggel fogadták 
el. Kiemelendő azonban, hogy a testületi meghallgatá
sokra meghívott japán alkotmányjogászok túlnyomó 
többsége alkotmányellenesnek tartotta a törvényjavasla- 
tot.46 A képviselőházi eljárásban fordulópontnak tekint
hető volt a miniszterelnök állásfoglalása a javaslatcso
mag alkotmányosságáról, mivel kiemelte, hogy annak 
elemei a Sunakawa-határozatban foglaltakkal összhang
ban lévőnek tekinthetők, ezért alkotmányellenesség sem 
merülhet fel.

A japán felsőházban július 27-én kezdődött meg a ja
vaslatcsomag vitája, ahol az alkotmányjogászi érvelés 
mellett a politikatudomány és a nemzetközi jog állás
pontja is előtérbe került, továbbá Japán területi integri
tásának nyitott kérdései is. Szintén számtalan meghall
gatásra került sor, egyetemi hallgatók is kifejezhették az 
üléseken észrevételeiket és ellenérzéseiket a javaslatok 
alkotmányossága kapcsán. Továbbá a kormánypártok a 
javaslatcsomag elfogadását sürgették, például akként, 
hogy a bizottsági szavazások helyszínét az ellenzéki 
képviselőknek való tájékoztatás nélkül módosították, az 
ellenzéki pártok pedig az obstrukció hagyományos esz
közeivel igyekeztek a zárószavazás idejét elhalasztani,

ám végül szeptember 19-én sor került annak elfogadásá
ra a felsőházban is, s az törvényként 2016. március 29-én 
hatályba is lépett.

Részletes ismertetés helyett arra a három új feltétel
re kívánok röviden fókuszálni, amelyek a kollektív ön
védelmi jog gyakorlásának törvényi feltételeit jelentik: 
egyrészt, amikor fegyveres támadás éri Japánt -  vagy egy 
Japánnal szoros szövetségesi viszonyban lévő országot -, 
amely veszélyezteti Japán létét és egyértelmű veszélyt je
lent a japán polgárok élethez, szabadsághoz és boldogság 
kereséshez való jog érvényesülésére. Másrészt, amikor a 
támadás megfékezésére és Japán létének biztosítására és 
polgárainak védelmére nincs más alkalmas eszköz, har
madrészt pedig a fegyveres erő alkalmazását -  összhang
ban a nemzetközi joggal -  a szükséges legkisebb mértékre 
kell korlátozni.47

8. Összegzés
Az alkotmánymódosítás kapcsán Japán esetében min
denképpen óvatosan kell közelíteni, hiszen a Meiji-alkot- 
mányt sem módosították 1889 és 1945 között, és ha még 
messzebbről tekintjük, akkor az írott japán alkotmányt 
csak egy alkalommal módosította a japán parlament -  a 
megszállásra tekintettel -  1946 őszén. Amennyiben az 
elmúlt bő hét étvizedre tekintünk, a legnagyobb közjogi 
változást a császári szuverenitás helyébe lépett népszuve
renitás jelenti.

A pacifizmus esetében az alkotmány preambulumának 
békevágya és az alkotmány II. fejezetét alkotó 9. cikk
ben foglalt háborúról való egyértelmű lemondás a japán 
alkotmánynak a megszálló Szövetséges Erők általi elfo
gadásnak az előfeltételét jelentette. A biztonsági környe
zet változása pedig sürgette Japánt a hatékony önvédelem 
megteremtésére, aminek legnyilvánvalóbb útja a vonatko
zó alkotmányos rendelkezések módosítása lett volna, ami 
helyett az alkotmányértelmezésre, illetve annak fokozatos 
átértékelésére került sor.

Amikor azt látjuk, hogy például 2009-ben a japán hadi
tengerészet második világháború utáni egyik legnagyobb 
bevetésének, a szomáliainak, az indoka az volt, hogy éven
te több ezer japán hajó halad el Szomália partjainál, ezért a 
kalózhálózat a japán állampolgárokra és vagyontárgyaikra 
is közvetlen veszélyt jelent, amelyet csak a japán önvé
delmi erők képesek biztosítani, akkor a biztonságpolitikai 
szempontok a formál alkotmányjogi megközelítés elé lép
tek. Avagy, a japán állampolgárok életének és biztonságá
nak garantálása olyan alapvető alkotmányos kötelezettsé
ge az államnak, amelyet még az alkotmány más cikkében, 
lásd pacifizmus, sem lehet korlátozni.

Az alkotmány értelmezése pedig a Legfelsőbb Bíróság 
által alkotmányellenesnek nem ítélt nemzeti önvédelmi 
erők fennállásától eljutott a kollektív önvédelemhez való 
jogot biztosító törvények alkotmányosságáig, legalábbis 
ez idáig ezzel ellentétes döntés nem született. A legtöbb 
jel mégis arra utal, hogy az alkotmánymódosítás politikai 
ígérete mögött nincs igazi parlamenti és társadalmi támo
gatottság, illetve többség, továbbá nemcsak a pacifizmus
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szükségelteti a módosítást, hanem megannyi más kérdés, 
amelyek az esetleges alkotmánymódosítás támogatható- 
ságának szintjét nem növelnék egyértelműen.

Hosszú utat járt be tehát MacArthur tábornok pacifis
ta alkotmánytervezete, hiszen mára Japán a GDP közel 
1%-át hadicélokra fordítja, amelynek révén egy való
di hadsereggel bír. Annak ellenére, hogy az alkotmány 
nemcsak hallgat róla, de egyenes tiltja a fegyveres erők 
fenntartását, a helyzet orvoslása pedig egyértelműen a ja

Jog________
törtsneli szem le ' — f

pán alkotmány célzott, a 9. cikket kiegészítő módosítását 
igényelné. Azonban az ehhez szükséges, együttes politi
kai és társadalmi konszenzus hiányzik. Változást mi hoz
hat? Nehéz jóslásokba bocsátkozni, de azAkihito császár 
lemondása és Naruhito uralkodásával elkezdődött Reiwa 
(^ fb ) , a szép harmónia korszaka, ami talán elvezethet 
az alkotmánynak a fegyveres erők alkalmazását de iure 
és kifejezetten is biztosító, immár több évtizede sürgető 
módosításának.

Tamás, Gergely Csaba

Der Versuch einer Verfassungsanderung und Ergebnisse der Verfassungsinterpretation in Japan 
(Zusammenfassung)
Die Meiji Verfassung, die am 11. Februar 1889 als Ver- 
fassung des Kaiserreichs Grobjapan 
Dai Nippon Teikoku kenpo) angekündigt war, gilt als die 
erste geschriebene Verfassung in Asien und war bis zur 
Besatzung in Japan nach dem zweiten Weltkrieg in Kraft.

Die am 3. November 1946 angekündigte und am 3. 
Mai 1947 in Kraft getretene japanische Verfassung ist hin- 
sichtlich des Aufbaus, der Struktur und der Kürze -  enthalt 
103 Artikel -  ahnlich wie die Meiji Verfassung, inhaltlich 
entspricht sie aber den grundsatzlichen Regelungen einer 
echten parlamentarischen Monarchie. Einfacher ausge- 
drückt: wenn wir die Verfassungsvorgeschichte der 6-7. 
Jahrhunderte weglassen, ist die japanische Verfassungs- 
geschichte auf die Geschichte der alten (Meiji) und der

neuen (Showa) Verfassung gebaut. Die alte Verfassung 
war die Voraussetzung für die Entstehung des modernen, 
japanischen Staates und die neue ist das Grunddokument 
für die Geburt der japanischen Demokratie.

Im diesen Aufsatz geht es in erster Linie um die Rah- 
menbedingungen der Verfassungsanderung sowie um 
die wichtigsten konkreten Ánderungsversuche und um 
die dahinterstehenden Überlegungen. Diese Fragen ver- 
dienen besondere Aufmerksamkeit, weil die japanische 
Verfassung seit ihrer Ankündigung -  trotz des besonderen 
Entstehungsprozesses -  noch nicht geandert wurde, ob- 
wohl die ersten Ánderungsvorschlage bereits am Anfang 
der 1950 Jahre kamen, vor allem aus sicherheits- und ver- 
teidigungspolitischen Gründen.
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1. Bevezetés: az ún. népköztársaság 
köztársasági elnökének tevékenysége 
a két világháború közötti korszakban és 
a nemzetrágalmazás törvényi tényállása

Károlyi Mihály korábbi államfővel1 szemben a Hort- 
hy-korszakban számos büntetőeljárás indult: 1919 
és 1939 között a levéltári források szerint tizenegy 

vizsgálatot folytattak vele szemben,2 melyből az e tanul
mány tárgyát képező ún. nemzetrágalmazás megalapozott 
gyanúja miatt hat alkalommal rendelt el nyomozást az 
illetékes hatóság. Ezeket az eseteket megvizsgálva négy 
alkalommal állapította meg a budapesti királyi törvény
szék első fokon a bűnösséget, míg a másik két feltételezett 
bűntett nem jutott el a bírósági szakig.

E büntetőeljárások elemzéséhez elengedhetetlen rövi
den kitérni a felelősségre vonás alapját képező törvényi 
tényállás bemutatására. Az első világháborút követően 
megerősödtek a szélsőséges politikai mozgalmak Ma
gyarországon, melynek megfékezése érdekében a Cseme- 
gi-kódex (1878. évi V tc.) már nem tudott megfelelő jogi 
védelmet biztosítani. Így merült fel a hazai büntetőjogban 
az ún. rendtörvények szükségessége, amelyek jelentősen 
szigorították az államellenes bűncselekmények körét az 
aktuálisan fennálló államberendezkedés fokozottabb vé
delme érdekében. A Károlyival szembeni nyomozásokat 
ezeknek a bűncselekményeknek az esetén a Horthy-kor- 
szak ilyen jellegű jogszabálya, az állami és társadalmi 
rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III. törvény 
(Átv.)3 7. §-a szerinti nemzetrágalmazás alap- vagy minő-

MŰHELY
Drócsa Izabella

Köztársasági elnökből 
politikai elítélt
A Károlyi Mihállyal szemben 
lefolytatott büntetőperek a két 
világháború között, különös 
tekintettel a nemzetrágalmazási 
perekre

sített esete4 miatt indították meg, ami lényegében a rágal
mazás bűntettének a magyar nemzettel szemben megvaló
suló formájának tekintendő.

E büntetőeljárások lefolytatása előtt a budapesti tör
vényszék számára előkérdésként merült fel a joghatóság 
kérdése, tekintettel arra, hogy a volt köztársasági elnök 
ezeket a feltételezett bűntetteket külföldön követte el. E 
probléma megoldására egyrészt a Csemegi-kódex 7. §-a 
szolgáltatott jogalapot, melynek rendelkezését a rendtör
vény hatálybalépését követően az ott meghatározott tör
vényi tényállásokra is kiterjesztették, lehetővé téve ezzel 
a külföldön elkövetett politikai deliktumokkal szembeni 
fellépés lehetőségét.5 A másik jogszabályhely, ami a ható-
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