
 اصل اول
 

 امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است. 
 

 که قدرت حاکم را در دست دارند.  گرددیم یاز اراده مردم ناش یمقام و
 

 دوم اصل
 

مصوب  یطبق قانون دربار امپراتور ینیخواهد بود و جانش یمورث یو تخت امپراتور تاج
 انجام خواهد شد.  نیمجلس

 
 سوم اصل

 
 باشد.  رانیوز اتیه بیبا مشورت و تصو دیبا یاقدامات و احکام امپراتور در امور دولت هیکل
 
 خواهد بود.  رانیوز اتیاحکام مزبور به عهده ه تیمسئول بیترت نیبد
 

 چهارم اصل
 

و در مورد  دیاقدام نما تواندیم یمصرح در قانون اساس یفقط در امور دولت امپراتور
 ندارد.  یحکومت، قدرت

 
 ضیتفو گرانیمربوط به خود را به موجب قانون به د یامور دولت یاجرا تواندیم امپراتور

 . دینما
 

 پنجم اصل
 

 نیگردد، جانش لیتشک یامپراتور ابتین یشورا ،یگاه مطابق قانون دربار امپراتور هر
 . دهدیمپراتور انجام مبه نام ا یامپراتور اقدامات خود را در امور دولت

 
 . باشدیصورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا م نیا در
 

 ششم اصل
 

 . دینمایرا منسوب م نیمنتخب مجلس رینخست وز امپراتور،
 
 . کندیرا منسوب م یو امپراتور و یمعرف رانیوز اتیکشور را ه یعال وانیقضات د سییر
 

 هفتم اصل
 

انجام  رانیوز اتیه بیرا از طرف مردم با مشورت و تصو ریز یامور دولت امپراتور
 خواهد داد: 

 



 اتیه یهانامه بیو تصو نیقوان ،یاصالحات قانون اساس یو صدور فرمان اجرا حیتوش -
 و عهدنامه ها.  رانیوز
 
 . نیمجلس لیدعوت به تشک -
 
 . ندگانیانحالل مجلس نما -
 
 . نیمجلس یاعضا نییتع یبرا یاعالم انتخابات عموم -
 
کرده است  ینیب شیکه قانون پ یبیبه ترت یمقامات دولت ریو سا رانینصب و عزل وز دییتا -

 کشور.  یاسیس ندگانیو نما رانیتام و استوارنامه سف اراتیاخت دییتا زیو ن
 
 مجازات و اعاده حقوق.  قیو تعو فیتخف ،یو اختصاص یعفو عموم دییتا -
 
 افتخار.  ینشانها یاعطا -
 
 نموده است.  ینیب شیکه قانون پ یبیبه ترت یاسیمدارک س ریو سا بیاسناد تصو دییتا -
 
 . یخارج یاسیس ندگانیو نما رانیسف رشیپذ -
 
 . یفاتیتشر فیانجام وظا -
 

 هشتم اصل
 

 نیرا بدون اجازه مجلس یاهیگونه مال و هد چیه یاعطا ایو  افتیامپراتور اجازه در خاندان
 ندارند. 

 
 نهم اصل

 
جنگ را به  شهیهم یبر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برا یالملل نیمنظور تحقق صلح ب به

استفاده از زور را به عنوان  ای دیتهد زیکشور و ن کی تیاعمال حاکم یبرا یالهیعنوان وس
 . شمارندیمردود م یالملل نیحل و فصل اختالفات ب لهیوس
 

امکانات بالقوه  ریسا زیو ن ییهوا ،ییایدر ،ینیزم یروهایبه هدف فوق، ن دنیرس یبرا
 نخواهند شد.  یهرگز نگهدار یجنگ

 
 شناخته نخواهد شد.  تینگهداشتن کشور در حالت جنگ به رسم حق

 
 دهم اصل

 
 . گرددیم نییکشور ژاپن به موجب قانون تع تیکسب تابع یالزم برا طیشرا

 
 ازدهمی اصل



 
 روم نخواهد شد. خود مح نیادیکس از حقوق بن چیه
 

قابل تعرض و  ریکرده، به عنوان حقوق غ نیتضم یقانون اساس نیبشر که ا نیادیبن حقوق
 . گرددیژاپن اعطا م ندهیآ یجادوانه، به نسل حاضر و نسلها

 
 دوازدهم اصل

 
کرده است، با کوشش مستمر مردم  نیمردم تضم یبرا یکه قانون اساس یو حقوق هایآزاد

 حفظ خواهد شد. 
 

خواهند کرد و همواره از  یو حقوق خوددار هایآزاد نیاز هر گونه سو استفاده از ا مردم
 استفاده خواهند نمود.  یها در جهت رفاه عمومآن
 

 زدهمیس اصل
 
 . باشندیمردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام م هیکل
 
که مخل  یو رفاه آنان تا حد یآزاد ات،یحق ح ،یامور حکومت ریو سا یامر قانونگذار در

 نباشد مورد توجه کامل خواهد بود.  یرفاه عموم
 

 چهاردهم اصل
 
 ای یاقتصاد ،یاسیدر روابط س یضیگونه تبع چیبوده و ه کسانیمردم در برابر قانون  هیکل

 و اصالت وجود نخواهد داشت.  یاجتماع تیموقع ت،یجنس ن،یینژاد، آ ثیاز ح یاجتماع
 

 . شوندیشناخته نم تیبه رسم یو طبقه اشراف اشراف
 

 نخواهد بود.  یازیگونه امت چیبودن افتخار و مدال و لقب موجب ه دارا
 
ها اعتبار دارندگان آن اتیخواهند شد، صرفا در زمان ح ایگونه افتخارات که اعطا شده  نیا

 دارند. 
 

 پانزدهم اصل
 

 را دارند.  یحق انتخاب و عزل مقامات دولت مردم
 
 قابل انتقال است.  ریحق غ نیا

 
 از آنان.  ینه گروه باشندیخدمتگزار همه افراد جامعه م یدولت مقامات

 
 . شودیم نیتضم یدر خصوص انتخاب مقامات دولت طیافراد واجد شرا یعموم یرا حق

 



 ای یدهنده به طور علن یابل تعرض است و راق ریبودن آرا، غ یانتخابات، مخف هیکل در
 که به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.  یانتخاب یبرا یخصوص

 
 شانزدهم اصل

 
وضع و نسخ و  ای یمقامات دولت یبرکنار ایکس حق دارد به منظور جبران خسارت  هر

کند  یدادخواه زیآمبه نحو مسالمت گریامور د ایها و مقررات و نامه بیتصو ن،یاصالح قوان
 قرار نخواهد گرفت.  زیآمضیمورد رفتار تبع هایگونه دادخواه نیکس به سبب ا چیو ه

 
 هفدهم اصل

 
باشد، حق  دهیگرد انیدچار ز یماموران دولت یقانون ریاز اعمال غ یکه شخص یصورت در

 ایدولت  هیجبران خسارت خود، عل یشده است برا ینیب شیکه در قانون پ یبیدارد به ترت
 . دینما یاقامه دعو یمئسسات دولت

 
 هجدهم اصل

 
 نمود.  دیملزم و مق یبه کار توانیرا نم یشخص چیه
 

 جرم، ممنوع است.  یجز به عنوان مجازات برا یاجبار کار
 

 نوزدهم اصل
 

 مصون از تعرض خواهد بود.  دهیو عق شهیاند یآزاد
 

 ستمیب اصل
 

 . گرددیم نیهمگان تضم یمذهب برا یآزاد
 
 یاسیاقتدار خاص س یاجرا زیاز طرف دولت و ن یازیامت یمذهب یاز سازمانها کی چیه به

 داده نخواهد شد. 
 
 مجبور نمود.  یبه شرکت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهب توانیکس را نم چیه
 

مورد اجتناب  نیدر ا گرید یتهایو هر گونه فعال یمذهب ماتیاز تعل یدولت یو نهادها دولت
 خواهند کرد. 

 
 کمیو  ستیب اصل

 
 دهیابراز عق یهاوهیش گریمطبوعات و د ان،یب یآزاد زیاجتماعات و انجمنها و ن یآزاد
 است.  دهیگرد نیتضم

 



ارتباط مصون از  یبرقرار یهاو محرمانه بودن راه شودیاعمال نم یسانسور چگونهیه
 تعرض خواهد بود. 

 
 و دوم ستیب اصل

 
که با منافع جامعه در تعارض نباشد،  یاقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حد رییکس در تغ هر

 آزاد خواهد بود. 
 

 خود، از تعرض مصون است.  تیتابع رییافراد در مسافرت به خارج از کشور و تغ یآزاد
 

 و سوم ستیب اصل
 

 . گرددیم نیتضم یو فرهنگ یعلم یهاتیفعال یآزاد
 

 و چهارم ستیب اصل
 

و  نیطرف یو با همکار ردیگیمتقابل زن و شوهر انجام م تیفقط بر اساس رضا ازدواج
 حفظ خواهد شد.  ن،یزوج یحقوق متساو تیرعا

 
 لیمسا ریطالق و سا ،یارث، انتخاب محل زندگ ت،یمورد انتخاب همسر، حق مالک در

 نیزوج یاساس یو تساو یحفظ حرمت فرد هیالزم بر پا نیمربوط به ازدواج و خانواده، قوان
 وضع خواهد شد. 

 
 و پنجم ستیب اصل

 
 . باشندیبر فرهنگ را دارا م یو مبتن ستهیشا یزندگ کیمردم حق داشتن حداقل مطلوب  همه

 
 تیسترش سطح رفاه و امنارتقا و گ یحداکثر تالش خود را برا یدر تمام مراحل زندگ دولت

 . آوردیبه عمل م یو بهداشت عموم یاجتماع
 

 و ششم ستیب اصل
 

 ینیب شیکه قانون پ یبیبه ترت کسانیمردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش  همه
 نموده، برخوردار گردند. 

 
مقرر  بیرا از آموزش متعارف به ترت شیمردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خو همه

 . ندیمند نمادر قانون بهره
 
 خواهد بود.  گانیرا ،یآموزش اجبار نیا

 
 و هفتم ستیب اصل

 
 . باشندیحق اشتغال م یمردم موظف به کار کردن و دارا هیکل



 
 نییبه موجب قانون تع طیشرا ریو سا یلیمربوط به دستمزد، ساعات کار، تعط ضوابط

 . شودیم
 
 ل ممنوع است. کار واداشتن افراد خردسا به
 

 و هشتم ستیو ب اصل
 

و مذاکره و اقدامات  یکارگر التیو تشک هیاموال و داشتن اتحاد یکارگران در نگاهدار حق
 . گرددیم نیتضم یجمع

 
 و نهم ستیب اصل

 
 اموال از تعرض مصون است.  یو نگاهدار تیمالک حق

 
 . کندیم نییرا مطابق با مصلحت جامعه تب تیحقوق مالک قانون

 
 ریپذبا پرداخت غرامت عادالنه امکان یمصارف عموم یافراد برا یاموال خصوص ضبط

 است. 
 

 امیس اصل
 

 . باشندیموظف م کند،یم نیکه قانون مع یبه نحو اتیکشور به پرداخت مال افراد
 

 کمیو  یس اصل
 
 یگرید یفریمجازات ک چیه نیمحروم نخواهد شد و همچن یو آزاد اتیکس از حق ح چیه

 و روش مقرر در قانون.  نییمگر مطابق آ گرددیاعمال نم
 

 و دوم یس اصل
 
 ها محروم نخواهد بود. کس از حق مراجعه به دادگاه چیه
 

 و سوم یس اصل
 

ذکر  یجرم انتساب اتییکه در آن جز ییقضا تداریمقام صالح کی یحکم صادره از سو بدون
 ارتکاب جرم.  نیمگر در ح نمود ریدستگ توانیکس را نم ییشده باشد، ه

 
 و چهارم یس اصل

 
برخوردار  لیداشتن وک یفور ازیاعالم و از امت یکس را بدون آن که فورا اتهامش به و چیه

 بازداشت کرد.  ای ریدستگ توانیگردد، نم
 



 یهر شخص یبازداشت نمود و بنابر تقاضا یکاف لیبدون دال توانیکس را نم چیه نیهمچن
 گردد.  هیارا یو لیبا حضور متهم و وک یفورا در دادگاه علن دیو مدارک با لیگونه دال نیا

 
 و پنجم یس اصل

 
اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب  فیاوراق و اسناد و توق شیبه منازل، تفت ورود

مورد نظر  یایو اش شیمحل تفت دیدر آن با ژهیباشد، به و یکاف لیکه متضمن دال یاجازه کتب
 و سوم.  یموارد مندرج در اصل س یشده باشد، به استثنا نیمشخص و مع فیتوق یبرا
 
 ییقضا تداریو جداگانه مقام صالح یبه موجب اجازه کتب دیدر هر مورد با فیو توق شیتفت

 باشد. 
 

 و ششم یس اصل
 

 مطلقا ممنوع است.  رحمانهیب یو مجازاتها یدولت نیشکنجه توسط مامور اعمال
 

 و هفتم یس اصل
 
 طرفیدادگاه ب کی لهیبه وس یو علن عیمتهم از حق محاکمه سر ،یفریک یدعاو یتمام در

 برخوردار خواهد بود. 
 

 یدولت و ط نهیاز شهود را خواهد داشت و حق دارد با هز قیجهت تحق یفرصت کاف متهم
 را به دادگاه فراخواند.  یشهود ،یدگیرس یمرحله اجبار

 
 دار برخوردار است.  تیمدافع صالح لیموارد، متهم از کمک وک یتمام در
 
کمک به  یدولت برا یاز سو لیوک نییتع د،یانتخاب نما لیکه خودش نتواند وک یصورت در

 . ردیگیاو صورت م
 

 و هشتم یس اصل
 
 مجبور کرد.  توانیخود نم هیکس را به شهادت عل چیه
 

به دست آمده  یبازداشت طوالن ای فیپس از توق ایو  دیکه با اجبار، شکنجه، تهد یاعترافات
 . شودینم رفتهیو پذ ستیمسموع ن لیباشد، به عنوان دل

 
 تنها به استناد اقرار خودش محکوم و مجازات نمود.  توانیکس را نم چیه
 

 و نهم یس اصل
 
بوده  یدانست که در زمان ارتکاب، قانون یعمل ولیمس یفریاز نظر ک توانیکس را نم چیه
 چیکس را تحت ه چیاست و ه دهیبار محاکمه و تبرئه گرد کیتکاب آن عمل، به سبب ار ایو 

 جرم دوبار محاکمه و مجازات نمود.  کی یبرا توانیعنوان نم



 
 چهلم اصل

 
جبران  یبرا تواندیشدن تبرئه گردد، م یپس از بازداشت و زندان یکه شخص یصورت در

 کند.  یمقرر در قانون اقامه دعو بیدولت به ترت هیخسارت عل
 

 کمیچهل و  اصل
 

 کشور خواهد بود.  نیو تنها مرکز وضع قوان ینهاد قدرتمند مملکت نیباالتر نیمجلس
 

 چهل و دوم اصل
 

 . باشدیو مجلس مشاوران م ندگانینما نیمرکب از مجلس نیمجلس
 

 چهل و سوم اصل
 

 منتخب مردم خواهند بود.  ندگانیدو مجلس متشکل از نما هر
 

 خواهد شد.  نییهر دو مجلس توسط قانون تع ندگانینما تعداد
 

 چهل و چهارم اصل
 

 خواهد شد.  نییانتخاب کنندگان توسط قانون تع طیدو مجلس و شرا یانتخاب اعضا طیشرا
 
اصالت  ،یاجتماع تینژاد، جنس، موقع ثیاز ح یضیگونه تبع چیهر صورت ه در

 درآمد وجود نخواهد داشت.  ایثروت  ،یخانوادگ
 

 چهل و پنجم اصل
 

 . باشدیچهار سال م ندگانیمجلس نما یندگینما دوره
 

 . ابدییم انیاز مدت مقرر پا شیپ ،یندگیدر صورت انحالل مجلس، دوره نما اما
 

 چهل و ششم اصل
 

آن  یف اعضاسق نییتع یمجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات برا یندگینما دوره
 . گرددیبار انجام م کیهر سه سال 

 
 چهل و هفتم اصل

 
 یانتخاب اعضا وهیامور مربوط به ش ریو سا یریگ ینحوه را ،یانتخابات یهاحوزه قانون،
 خواهد کرد.  نییرا تع نیمجلس

 



 چهل و هشتم اصل
 
 عضو هر دو مجلس باشد.  تواندیکس به طور همزمان نم چیه
 

 چهل و نهم اصل
 

 افتیمطابق قانون در یمل یرا ساالنه از خزانه دار یمناسب یدو مجلس، مستمر ندگانینما
 . کنندیم
 

 پنجاهم اصل
 
 یدر هنگام توانیرا نم نیمجلس ندگانیشده است، نما ینیب شیکه در قانون پ یجز موارد به

 نمود.  ریکه پارلمان در حال اجالس است دستگ
 

 دیبازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، با هیه اجالسدور شیقبل از گشا یعضو چنانچه
 آزاد باشد.  هیدر طول دوره اجالس

 
 کمیپنجاه و  اصل

 
ابراز کرده  نیکه در مجلس ییها و آرابحث ها،یسخنران ولیمس نیدر خارج از مجلس ندگانینما

 اند، نخواهند بود. 
 

 پنجاه و دوم اصل
 

 خواهد شد.  لیبار تشک کی یسال نیمجلس یعاد اجالس
 

 پنجاه و سوم اصل
 
 . دیرا صادر نما نیفوق العاده مجلس هیاجالس لیدستور تشک تواندیم رانیوز اتیه
 
 ییتقاضا نیچن نیاز مجلس کیهر  ندگانیچهارم از مجموع نما کیکه حداقل  یصورت در

 . دیفوق را صادر نما هیاجالس لیدستور تشک دیبا رانیوز اتیه ند،یبنما
 

 پنجاه و چهارم اصل
 
در مدت  دیمجلس مزبور با یاعضا یانتخابات عموم ندگان،یصورت انحالل مجلس نما در

 دیانتخابات با خیروز از تار یظرف س نیانحالل انجام شود و مجلس خیچهل روز از تار
 جلسه دهند.  لیتشک

 
 . گرددیم لیتعط زیمجلس مشاوران ن ندگان،یبا انحالل مجلس نما همزمان

 
جلسه  لیتشک یمجلس مشاوران را برا ،یدر موارد اضطرار تواندیدولت م نیوجود ا با

 . دیدعوت نما یاضطرار



 
که مجلس  یخواهد بود و در صورت یمتخذه در اجالس مذکور در بند باال موقت ماتیتصم

کان لم  د،یننما بیآن را تصو نیمجلس یاجالس بعد شیگشا خیظرف ده روز از تار ندگانینما
 خواهد شد.  یتلق کنی

 
 پنجاه و پنجم اصل

 
هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد  یاعضا تیو فصل اختالفات در مورد صالح حل

 بود. 
 
حداقل دو سوم از  بیبه تصو دیبا ندگانینما کیهر  یندگیهر صورت رد سمت نما در
 حاضر در جلسه برسد.  ندگانینما
 

 پنجاه و ششم اصل
 

سوم مجموع اعضا  کیاز دو مجلس موکول به حضور حداقل  کیجلسات هر  تیرسم
 خواهد بود. 

 
 یبجز موارد شود،یحاضر انجام م یاعضا تیاز دو مجلس با اکثر کیدر هر  میتصم اخذ

 سییآرا نظر ر یمقرر شده باشد و در صورت تساو یگریبه نحو د یکه در قانون اساس
 کننده خواهد بود.  نییمجلس تع

 
 فتمپنجاه و ه اصل

 
حاضر،  ندگانیحداقل دو سوم از نما ی. مع ذالک با تقاضاباشدیم یعلن نیمجلس مذاکرات
 . شودیم لیتشک یعلن ریجلسه غ

 
 . ندینمایم یرا ثبت و نگهدار ندگانیمشروح مذاکرات نما نیاز مجلس کی هر
 
 چاپ و منتشر شود.  دیبا ،یعلن ریگزارش جلسات غ یمذاکرات به استثنا هیکل
 
در  ندگانیاز نما کیهر  یحاضر در جلسه، آرا ندگانیپنجم نما کیدرخواست حداقل  به

 . گرددیم دیخصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه ق
 

 پنجاه و هشتم اصل
 
 توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.  نیاز مجلس کیمقامات هر  ریو سا سییر
 

 بیخود را تصو یر و نظامنامه داخلکا نییضوابط مربوط به جلسات، آ نیاز مجلس کی هر
 . دینما هیانضباط تنب تیعدم رعاخود را به سبب یاعضا تواندیو م کندیم
 
حاضر  یموافق حداقل دو سوم از اعضا یعضو، را کیاخراج  یهر صورت برا در

 است.  یضرور



 
 پنجاه و نهم اصل

 
 بیمگر آن که ترت د،یآ یهر دو مجلس به صورت قانون درم بیفقط پس از تصو حهیال کی
 شده باشد.  ینیب شیپ یدر قانون اساس یگرید
 
مجلس مشاوران  یبرسد ول بیبه تصو ندگانیمجلس نما لهیبه وس یاحهیکه ال یصورت در

 یمجدد الاقل دو سوم اعضا بیمزبور پس از تصو حهیال دیبا آن اتخاذ نما ریمغا یمیتصم
 . دیآیبه صورت قانون در م ندگانیمجلس نما

 
طبق  نیمشترک مجلس تهینتواند از کم ندگانیکه مجلس نما شودیبند فوق موجب نم مقررات

 . دیجلسه دعوت نما لیتشک یقانون برا
 

 حهیال افتیثس از در لیتعط امیا یروز به استثنا ۶۰مجلس مشاوران ظرف مدت  چنانچه
به  ندگانیمجلس نمامزبور از طرف  حهیال اورد،یبه عمل ن یاقدام ندگانیمصوب مجلس نما

 خواهد شد.  یرد شده در مجلس مشاوران تلق یاحهیعنوان ال
 

 شصتم اصل
 
 گردد.  میتسل ندگانینخست به مجلس نما دیبودجه با حهیال
 
 ندگانیبودجه، خالف نظر مجلس نما یمجلس مشاوران پس از بررس میکه تصم یصورت در

چنانچه  ای د،یطبق قانون به توافق رس نیمشترک مجلس تهیکم لیتشک قیباشد و نتوان از طر
بودجه  حهیال افتیدر خیاز تار لیتعط امیروز به جز ا ۳۰مجلس مشاوران نتواند ظرف 

 نیمجلس میتصم ندگان،یمجلس نما میاتخاذ کند، تصم یم قطعیتصم ندگان،یمصوب مجلس نما
 . گرددیم یتلق
 

 کمیشصت و  اصل
 
به اجرا در  زیمقررات بند دوم اصل فوق ن ن،یها توسط مجلسعهدنامه بیمورد تصو در
 . دیآیم
 

 شصت و دوم اصل
 

و در صورت لزوم  دیو تفحص نما قیدر مورد دولت تحق تواندیم نیاز مجلس کی هر
 اوراق و اسناد الزم گردد.  هیشهود و ارا یخواستار حضور و گواه

 
 شصت و سوم اصل

 
 یبرا توانندینباشند، م ایباشند  نیکه عضو مجلس نیو وزرا، صرف نظر از ا ریوز نخست

حاضر  نیاز مجلس کیهر زمان که الزم بدانند، در هر  ح،ینظرات خود در مورد لوا انیب
 . ابندیدر مجلس حضور  حاتیتوض یو ادا ییبه منظور پاسخگو دیشوند و در موقع لزوم با

 



 شصت و چهارم اصل
 

مرکب از  یها آماده شده است دادگاهآن یبرکنار که مقدمات یمحاکمه قضات یبرا نیمجلس
 خواهد داد.  لیهر دو مجلس تشک یاعضا

 
 خواهد شد.  نییاتهام به موجب قانون تع موارد

 
 شصت و پنجم اصل

 
 . باشدیم رانیوز اتیبر عهده ه هیمجر قوه
 

 شصت و ششم اصل
 
 لیتشک رانیوز ریو سا اتیه سییبه عنوان ر ریبه موجب قانون از نخست وز رانیوز اتیه
 . گرددیم
 

 باشند.  ینظام ریغ دیبا رانیوز ریو سا ریوز نخست
 
 نیبه طور مشترک در برابر مجلس هیدر انجام امور مربوط به قوه مجر رانیوز اتیه

 خواهند داشت.  تیولیمس
 

 شصت و هفتم اصل
 

 خواهد شد.  نییتع نیمجلس لهیو به وس نیمجلس یاعضا انیاز م ریوز نخست
 
 . باشدیم تیاولو یدارا گرید ماتیامر نسبت به تصم نیا

 
 تهیکم لیبا تشک یاختالف داشته باشند و حت گریکدیبا  نیمورد مجلس نیکه در ا یصورت در

چنانچه مجلس  اینتوانند به توافق برسند و  زیمقرر در قانون ن بیبه ترت نیمشترک مجلس
توسط مجلس  میاخذ تصم خی( از تارلیتعط امیا یاستثنا مشاوران نتواند ظرف ده روز )به

خواهد  نیمجلس میتصم ندگان،یمجلس نما میمورد اتخاذ کند، تصم نیدر ا میتصم ندگان،ینما
 بود. 

 
 شصت و هشتم اصل

 
 یاعضا انیاز م دیآنان با تیرا منصوب خواهد کرد. مع ذالک اکثر رانیوز ر،یوز نخست
 . شودیانجام م ریتوسط نخست وز رانیشوند. عزل وز دهیبرگز نیمجلس

 
 شصت و نهم اصل

 
اعتماد  یرا یتقاضا ایاعتماد بدهد  عدمیرا رانیوز اتیبه ه ندگانیکه مجلس نما یصورت در

استعفا خواهد کرد، مگر آن که مجلس  یبه صورت دسته جمع رانیوز اتیرا رد کند، ه
 ظرف ده روز منحل گردد.  ندگانینما



 
 هفتادم صلا

 
اجالس  نینخست لیبه محض تشک زیباشد و ن یبالتصد یریکه سمت نخست وز یصورت در

به صورت دسته  رانیوز اتیه ندگان،یمجلس نما یاعضا یپس از انتخابات عموم نیمجلس
 . دهدیاستعفا م یجمع

 
 کمیهفتاد و  اصل

 
به کار خود  رانیوز اتیه دیجد ریدر دو اصل فوق تا انتصاب نخست وز ادشدهیموارد  در

 . دهدیادامه م
 

 کمیهفتاد و  اصل
 

را به  یو خارج یو گزارش امور داخل حیلوا رانیوز اتیه ندهیبه عنوان نما ریوز نخست
 . دینمایها را کنترل منظارت و آن یمختلف ادار یو بر سازمانها میتسل نیمجلس

 
 هفتاد و سوم اصل

 
 را بر عهده دارد:  ریز فیوظا ،یادار فیوظا گریعالوه بر د ران،یوز اتیه
 
 و اداره امور دولت.  نیصادقانه قوان یاجرا -
 
 . یاداره امور خارج -
 
 انعقاد معاهدات.  -
 
با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد  ایو  یموافقت قبل دیهر صورت دولت با در

 را جلب کند.  نیموافقت مجلس
 
 وابط مقرر در قانون. طبق ض یدولت یاداره سازمانها-
 
 . نیآن به مجلس میبودجه و تقد حهیال هیته -
 
 . نیقوان ریو سا یقانون اساس یها به منظور اجرانامه بیوضع تصو -
 
 ینیب شیکه در قانون پ یمگر موارد شودینم یفریک نیامر شامل قوان نیهر صورت ا در

 شده باشد. 
 
 و اعاده حقوق.  قیمجازات و تعل فیعفو خاص، تخف ،یدر مورد عفو عموم میاتخاذ تصم -
 

 هفتاد و چهارم اصل
 



 ریمربوط و نخست وز ریوز یبه امضا دیبا رانیوز اتیه یهانامه بیو تصو نیقوان هیکل
 برسد. 

 
 هفتاد و پنجم اصل

 
وزارتخانه  یرا در زمان تصد رانیاز وز کی چیه توانینم رینخست وز تیرضا بدون

 قرارداد.  یقانون بیمربوط تحت تعق
 
 . رودینم نیاز ب لهیوس نیبد یقانون بیهر صورت حق تعق در
 

 هفتاد و ششم اصل
 
که به موجب قانون  گرید یهاو به دادگاه یعال وانید کیبه  هییقوه قضا اراتیاخت هیکل

 . شودیشده اند، واگذار م لیتشک
 
 هیاز مؤسسات وابسته به قوه مجر کی چینخواهد شد و ه سیگونه دادگاه فوق العاده تاس چیه

 نخواهند بود.  ییقضا یقطع اراتیاخت یدارا
 
 . باشندیم نیقوان ریو سا یخود مستقل و فقط تابع قانون اساس یقضات در صدور را هیکل
 

 هفتاد و هفتم اصل
 

 یو امور مربوط به وکال و مقررات راجع به نظم داخل یدادرس نییقواعد مربوط به آ وضع
 . باشدیم یعال وانیبر عهده د ییها و اداره امور قضاهدادگا

 
 اریاخت تواندیم یعال وانی. دکندیوضع م یعال وانیهستند که د ینیتابع قواعد و مواز وکال

 کند.  ضیمزبور تفو یهاها را به دادگاهدادگاه گریوضع قواعد مربوط به د
 

 هفتاد و هشتم اصل
 

 یکه قاض نیبر ا یمبن ییو با حکم قضا یقضات فقط در صورت بازخواست قانون یبرکنار
 باشدیخود نم یقانون فهیقادر به انجام وظ یروان ای یجسم تیصالح عدملیمربوطه به دل

 . ردیگیصورت م
 
 قضات به عمل نخواهد آمد.  هیعل ییتوسط سازمانها و عوامل اجرا یگونه اقدام انتظام چیه
 

 هفتاد و نهم اصل
 
 لیتشک شوند،یاز قضات که به موجب قانون انتخاب م یو تعداد سییاز ر یعال وانید
 . گرددیم
 

 منصوب خواهند شد.  رانیوز اتیتوسط ه وان،ید سییر یمزبور به استثنا قضات
 



مجلس  یانتخابات عموم نیکشور، مردم در نخست یعال وانیاز انتصاب قضات د پس
 کینحو پس از  نینظر قرار خواهند داد و به هم دیانتصاب آنان را مورد تجد ندگان،ینما

نظر صورت  دیتجد گریبار د ندگانیمجلس نما یانتخابات عموم نیساله در اول۱۰دوره 
 . ردیگیم
 
 یرا یقاض کی یدهندگان به برکنار یرا تیکه اکثر یفوق وقت یموارد مذکور در بندها در

 برکنار خواهد شد.  از کار یبدهند، آن قاض
 

 خواهد کرد.  نینظر را قانون مع دیمربوط به تجد امور
 

 بازنشسته خواهند شد.  کندیم نییکه قانون تع یبه سن دنیپس از رس یعال وانید قضات
 
خواهند کرد و  افتیبه عنوان پاداش در یمبلغ مناسب نیقضات بازنشسته در فواصل مع هیکل
 . شودیخدمت کسر نم امیمبلغ از حقوق آنان در ا نیا

 
 هشتادم اصل

 
که فهرست  یافراد انیو از م رانیوز اتیتوسط ه ،یعال وانیاز د ترنییپا یهادادگاه قضات

 . شوندیشده است، منصوب م میتنظ یعال وانیآنان توسط د یاسام
 
و حق انتصاب مجدد را دارند،  شوندیساله منصوب مدوره ده کی یقضات مزبور برا هیکل

 به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.  دنیکه با رس نیمشروط بر ا
 
به عنوان پاداش  یمبلغ مناسب نیمذکور در بند فوق در فواصل مع یهاقضات دادگاه هیکل
 . شودیخدمت کسر نم امیمبلغ از حقوق آنان در ا نیخواهند کرد و ا افتیدر
 

 کمیهشتاد و  اصل
 
فرمانها، مقررات و  ن،یانطباق قوان صیو مسائل تشخ ییمرجع قضا نیآخر یعال وانید

 . باشدیم یها با قانون اساسنامه بیتصو
 

 هشتاد و دوم اصل
 

 . باشدیم یها به صورت علنو صدور حکم دادگاه محاکمات
 

 ریمغا ینظم عموم ایبودن محاکمه با اخالق  یبه اتفاق آرا حکم دهد که علن یگاه دادگاه هر
و  یاسیس میبه جرا یدگیانجام خواهد شد، اما رس یعلن ریصورت غ است، محاکمه به

مطرح  ،یها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسکه در آن یبه موارد ای یمطبوعات
 خواهد بود.  یعلن شهیباشد، محاکمه هم

 
 هشتاد و سوم اصل

 
 اداره خواهد شد.  کند،یم نییتع نیکه مجلس یکشور به نحو یمال امور



 
 هشتاد و چهارم اصل

 
مگر به  شود،یداده نم یرییموجود تغ یاتهایو در مال گرددیوضع نم یدیجد اتیگونه مال چیه

 شده است.  ینیب شیکه در قانون پ یطیتحت شرا ایموجب قانون و 
 

 هشتاد و پنجم اصل
 

 است.  ریپذامکان نیز مجلسو قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجو یانهیگونه هز هر
 

 هشتاد و ششم اصل
 
 میتقد نیبه مجلس بیو تصو یدگیرس یو برا هیبودجه ساالنه کشور را ته حهیال رانیوز اتیه
 . دینمایم
 

 هشتاد و هفتم اصل
 
 یاطیاحت رهیصندوق ذخ کی نیبا مجوز مجلس توانیکسر بودجه پنهان م نیمنظور تام به

ها از پرداخت هیکل ی. براشودیم نهیهز رانیوز اتیه تیولیداد که وجوه آن با مس لیتشک
 . دیرا جلب نما نیمتعاقبا موافقت مجلس دیبا رانیوز اتیه ،یاطیاحت رهیصندوق ذخ

 
 هشتاد و هشتم اصل

 
 اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است.  هیکل
 

 مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد کرد.  نیمجلس
 

 هشتاد و نهم اصل
 
 ،یانجمن مذهب ایمؤسسه  ینگهدار ایصرف کمک و  یوجوه دولت ایگونه اموال  چیه

 باشد.  یکه تحت نظارت مقامات دولت نیمگر ا شود،یو بشردوستانه نم هیریخ ،یآموزش
 

 نودم اصل
 

و  یاز حسابرسان بررس یاتیساله توسط هارج کشور همهدرآمدها و مخ یینها یحسابها
 میتقد رانیوز اتیبالفاصله پس از مهلت مقرر توسط ه یسال مال یهمراه با گزارش حسابرس

 . گرددیم نیمجلس
 

 . کندیم نیحسابرسان را قانون مع اتیه تیو صالح سازمان
 

 کمینود و  اصل
 



کشور را به  یاز وضع مال یگزارش رانیوز اتیبار، ه کی یو حداقل سال نیفواصل مع در
 خواهد نمود.  میو مردم تقد نیمجلس

 
 نود و دوم اصل

 
 یمطابق با اصل خودمختار یمحل یعموم یعملکرد سازمانها التیمربوط به تشک مقررات

 خواهد شد.  نیبه موجب قانون مع یمحل
 

 نود و سوم اصل
 

خود  یرا به عنوان نهاد مشورت یامعمج ،یطبق مقررات قانون ،یمحل یعموم یسازمانها
 خواهند نمود.  سیتاس
 
به  یمقامات محل ریها و سامجامع آن یو اعضا یعموم یسازمانها هیکل ییاجرا رانیمد

 . شوندیانتخاب م میو مستق یعموم یموجب قانون در محدوده مناطق خود با را
 

 نود و چهارم اصل
 

خود را به عهده  یادار التیحق دارند که اداره اموال، امور و تشک یمحل یعموم یسازمانها
 . ندیموارد فوق اقدام به وضع مقررات نما یو در محدوده قانون برا رندیبگ
 

 نود و پنجم اصل
 

 یاعضا تیرا بدون موافقت اکثر یمحل یسازمان عموم کیقانون خاص  توانندینم نیمجلس
 برسانند.  بیآن سازمان، به تصو

 
 به موجب قانون اخذ شده باشد.  دیمزبور با موافقت

 
 نود و ششم اصل

 
از  کیهر  یموافق اعضا یو با حداقل دو سوم آرا نیتوسط مجلس یقانون اساس اصالحات

به  گردد،یم نییتع نیکه توسط مجلس یدر انتخابات ایو  یهمه پرس کیدو مجلس انجام و در 
 . باشدیشرکت کنندگان م تیاکثر دییآن مستلزم تا بیو تصو شودیگذارده م یعموم یآرا
 

برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جز  بیبه تصو بیترت نیکه بد یاصالحات
 . شوندیامضا و منتشر م یقانون اساس نفکیال
 

 نود و هفتم اصل
 

تالش  جهیتکرده است، ن نیمردم ژاپن تضم یحاضر برا یبشر که قانون اساس نیادیبن حقوق
 . باشدیم یکسب آزاد یانسان برا نیرید
 



آن که همواره  دیدشوار به دست آمده و اکنون به ام یشهایدر آزما یداریحقوق در اثر پا نیا
 . شودیسپرده م ندهیآ یو نسلها یاز تعرض مصون بماند، به نسل فعل

 
 نود و هشتم اصل

 
و  یو هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور باشدیقانون کشور ژاپن م نیبرتر ،یاساس قانون
تعارض داشته باشد، فاقد  یاز آن با قانون اساس یقسمت ایکه تمام  یدولت یهانامه بیتصو

 . باشدیم اعتباریو ب یارزش قانون
 

خواهد  تیصادقانه رعا یالملل نیموجود ب نیقوان زیکه کشور ژاپن منعقد نموده و ن یمعاهدات
 شد. 

 
 نود و نهم اصل

 
ماموران دولت  ریقضات و سا ن،یمجلس یاعضا ران،یوز نیاو، همچن نیجانش ای امپراتور

 . باشندیم یقانون اساس نیو محترم شمردن ا تیموظف به رعا
 

 صدم اصل
 
 . شودیاعالم و انتشار آن الزم االجرا م خیشش ماه از تار یپس از انقضا یقانون اساس نیا

 
و  نیمجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلس یو انتخاب اعضا یقانون اساس نیا یاجرا یبرا
که در بند فوق  یخیاز تار شیپ توانیقانون، م نیبه اجرا درآوردن ا یمقدمات الزم برا ریسا

 الزم را وضع نمود.  نیقوان ده،یمقرر گرد
 

 کمیصد و  اصل
 

نگردد، مجلس  ریدا یانون اساسالزم االجرا شدن ق خیمجلس مشاوران تا قبل از تار چنانچه
 خواهد کرد.  فهیانجام وظ نیمجلس مشاوران به عنوان مجلس لیتا تشک ندگانینما
 

 صد و دوم اصل
 

 نیا بیدوره پس از تصو نیمجلس مشاوران که در اول یاز اعضا یمین یبرا یندگینما دوره
 انتخاب شده اند، سه سال خواهد بود.  یقانون اساس

 
 خواهند شد.  نیبه موجب قانون مع رند،یگیگروه قرار م نیرا که در ا ییاعضا

 
 صد و سوم اصل

 
قانون و  نیو قضات شاغل در هنگام الزم االجرا شدن ا ندگانیمجلس نما یاعضا ران،یوز
در زمان الزم  باشند،یم یکارمندان دولت که عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساس ریسا

 یگریکه قانون نحوه د نیون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اقان نیاالجرا شدن ا
 د. ینما ینیب شیرا پ



 
انتخاب  ایمنصوب و  ینانیقانون جانش نیمقامات فوق طبق مفاد ا یکه برا یمعذالک صورت

 شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد.


