
 

Лекція № 6 

 

Тема :  Феодальна держава і право в країнах Азії. 

 

 

План: 

1. Загальна характеристика розвитку держави в Китаї, Індії, Японії. 

2. Арабський халіфат. 

3. Основні джерела мусульманського права. Регулювання шаріатом майнових і 

сімейних відносин. 

 

Самостійна робота № 5. 

1. Спадкова монархія як найпоширеніша форма державного правління середньовічної 

Азії 

2. Мусульманське право  (шаріат). 

3. Шаріат як правова система. 

4. Відмінність між мусульманським і канонічним правом. 

5. Коран як джерело шаріату. 

6. Загальні та відмінні ознаки правових систем країн феодального Сходу. 
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1. Загальна характеристика розвитку держави в Китаї, Індії, Японії. 

Китай. 

Історія Стародавнього Китаю поділяється на чотири періоди, кожен з яких 

пов’язаний з правлінням певної династії.  

Перший період – Шан (Інь) – продовжувався з XVІІІ до XІІ ст. до н.е.  

Другий період Чжоу – з XІІ ст. до н.е. до 221 р. до н.е.  

Третій період – царство Цінь – з 221 р. до 207 р. до н.е.  

Четвертий період – царство Хань – з 206 р. до 220 р. н.е. Він характеризується 

перетворенням рабовласницької держави на феодальну.  

Особливістю виникнення держави в Китаї є те, що процес переходу від 

первіснообщинного ладу до класового суспільства був активізований підкоренням 

одного народу іншим. Органи первіснообщинного ладу не були пристосовані для 

управління завойованим народом. Для цього швидко створюється державний апарат і 

завершується переворот у соціальних відносинах. 

Індія. 

Першими жителями Стародавньої Індії були дравиди. Пізніше дравидів замінили 

багаточисельні племена, які створили одну із давніших світових цивілізацій. 

З середини ІІ тис. до н.е. і до першої половини І тис. до н.е. в Стародавній Індії 

формуються класове суспільство і держава. З посиленням суспільної нерівності 

військовий вождь племені (раджа) стає все більш незалежним, підкоряючи собі органи 

племінного управління. Органи племінної адміністрації поступово перетворюються в 

державні органи. Виші посади в державній адміністрації займають представники 

рабовласницької знаті.  

На основі родоплемінних колективів виникають державні утворення, невеликі за 

територією, у формі монархій або республік. Найбільшого розквіту індійська держава 

досягла у роки правління сина Біндусара Ашоки (272 – 232 рр. до н.е.) - було об’єднано 

в єдину державу майже всі землі Індії. Після смерті Ашоки почався занепад його імперії, 

яка з часом розпалася на самостійні держави. Незабаром після розпаду імперії на Індію 

насунулися хвилі загарбників, однак правління окупантів не зачепило основи індійського 

суспільства. 

 



 

Японія. 

Поява самураїв поклала початок боротьбі за перерозподіл влади, яка здавна 

належала аристократам. Ця доба ознаменувалася відсутністю внутрішніх воєн, стрімким 

розвитком економіки та «японізацією» іноземних запозичень. Були записані самурайські 

кодекси честі бусідо та закладено основи японської національної філософії та науки 

кокугаку. 

1854 року, під тиском американської ескадри американського комодора Меттью 

Перрі, японський уряд був змушений відкрити країну для Заходу. Громадянська війна 

Босін (1868–1869) ліквідувала самурайську опозицію прибічників, забезпечила 

єдиновладдя Імператорського уряду і сприяла вестернізації країни. Японія була 

перетворена на парламентську монархію британського типу. 

Реформи періоду Мейдзі допомогли країні стати поряд із найсильнішими країнами 

Європи та США, та вступити у гонку озброєнь та здобуття колоній. Перемоги у першій 

японсько-китайській війні (1894–1895) та японсько-російській війні (1904–1905) 

забезпечили домінування Японії у Східно-азійському регіоні. 
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2. Арабський халіфат. 

Арабський халіфат виник у ІІІ ст. на Аравійському півострові в результаті розпаду 

первіснообщинного ладу, тобто родоплемінних відносин у арабів.  

Створена в 662 році релігійно- політична община Мухамеда розповсюдила владу 

Іслам на Аравію, Іспанію, Північну Африку, Єгипет, Сірію, Іран, Ірак, Персію, держави 

Середньої Азії, Північну Індію.  

Ця величезна Імперія проіснувала до ХІІІ ст. і відома як Арабський Халіфат. 

Його історію можна розділити на слідуючі основні періоди: 

 Розклад родоплемінного ладу; (VІ - VІІ ст.), 

 Завойовні війни і створення арабської імперії халіфат Омейядів (662-750 рр.). 

 Падіння Омейядів, лахаліфат Абасидів (Багдадський халіфат і його розпад 

(750-1258). 

В VІ-VІІ ст. араби соціально диференціювались. Виділились окремі роди, клани і 

племена. 

В 572 році був підкорений Іраном і Візантією. В умовах абсолютно кризової ситуації 

новий лідер  потребував повної довіри й підтримки з боку правовірних мусульман, тому 

набрав чинності демократичний принцип, і новим ісламським вождем обрали Абу Бекра. 

Правління першого халіфа Абу Бекра було недовгим (632 - 634). Через рік весь півострів 

сповідував іслам, “лжепророків” ліквідували. але халіф чудово розумів, що примирити гордих 

бедуїнів з новою владою й новою релігією зможуть лише багата воєнна здобич, обширні завоювання з 

усіма здобутками, які вони приносили переможцям у середні віки (гроші, жінки, раби, землі тощо).  

В 633 р. арабське плем'я шейбан на чолі з аль-Мусанною ібн Харісом удерлося до 

перської Месопотамії й захопило Хіру (колишню столицю Лахмідів). Тоді ж мединці 

вперше атакували візантійську Сирію, але більшого старий Абу Бекр зробити не встиг, 

померши в 634 р. від гарячки (на смертному одрі рекомендував обрати своїм наступником Омара). 

Другим халіфом був обраний залізний Омар ібн аль-Хаттаб (634 - 644), і в його 

правління халіфат став імперією. 

 

 

  



3. Основні джерела мусульманського права. Регулювання шаріатом 

майнових і сімейних відносин. 

Правові системи 45 афро-азіатських держав (від Марокко до Індонезії) відносяться 

до мусульманської правової системи. Найбільш мусульманськими вважаються 33 країни 

(Іран, Афганістан, Туреччина, держави Арабського сходу, Південної і Південно-Східної 

Азії та Африки і т.д.) Тут більш 80% населення є мусульманами, а іслам проголошений у 

конституціях державною релігією.  

Мусульманське право - це система норм, виражених у релігійній формі та заснованих 

на мусульманської релігії - іслам.  

Іслам виходить з того, що існуюче право походить від Аллаха, який у певний момент 

історії відкрив його людині через свого пророка Мухаммеда. Воно охоплює всі сфери 

соціального життя, а не тільки ті, які підлягають правовому регулюванню.   

Право Аллаха дано людині раз і назавжди, але божественні відкриття потребують 

роз'яснень і тлумачень. Іслам - наймолодша з трьох світових релігій, але має дуже широке 

розповсюдження. Ця релігія містить теологію, що встановлює догми й уточнює, у що 

мусульманин повинний вірити; куля, або шаріат, тобто приписи віруючим: що вони 

повинні робити і чого не повинні. Шаріат означає в перекладі на російську мову "шлях 

перевезення" і складає те, що називається мусульманським правом. Це право вказує, як 

мусульманин повинен вести себе, не розрізняючи, зобов'язань по відношенню до себе 

подібним і по відношенню до Бога. Іншими словами, шаріат заснований на ідеї обов'язків, 

покладених на людину, а не на правах, які він може мати. 

Мусульманське право має чотири джерела:  

1. Священна книга Коран, що складається з висловлень Аллаха, звернених до 

останнього з його пророків і посланців Магомета;  

2. Сунна - збірник традиційних правил, що стосуються дій і висловлювань Магомета, 

відтворених цілою низкою посередників;  

3. Іджма - конкретизація положень Корану у викладі великих вчених-

мусульманістов;  

4. Кияс - міркування за аналогією про ті явища життя мусульман, які не 

охоплюються попередніми джерелами мусульманського права.  



Таким судженням надається законний, суспільний характер.  

До рис мусульманського права належать: архаїчність ряду інститутів, казуістичності і 

відсутність систематизації. Це право церкви, право громади віруючих. Звичаї не входять 

в мусульманське право і ніколи не розглядалися як його джерело. 

Мусульманське право (шаріат) являє собою звід релігійних і правових норм, 

складений на основі Корану і Сунни, що містить норми державного, спадкового, карного 

і шлюбно-сімейного права.  

Таким чином, шаріат - це правові розпорядження, невід'ємні від теології ісламу, 

тісно пов'язані з його релігійно-містичними уявленнями. Іслам розглядає правові 

встановлення, як частку єдиного божественного закону і порядку. 

Основна тенденція шаріату - оцінка різних життєвих обставин з точки зору релігії. 

Кодекс шаріату поділяється на три основні частини:  

 ібадат (обов'язки, що відносяться до релігійного культу),  

 муамалят (чисто юридичні норми) 

 укубат (системапокарань).  

Приписи шаріату численні й суворі. Вони визначають всі норми взаємин людини в 

сім'ї та суспільстві, регулюють цивільні правовідносини, порядок вирішення майнових 

спорів. За порушення норм шаріату передбачена дуже жорстка система покарань. 

 

 

 


