
Тема:  Феодальна держава і право в країнах Азії 

 

Рекомендовано переглянути відео по наступним посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=iQm6XMEt8nA&t=794s 

https://www.youtube.com/watch?v=zbvmippwHi8&t=110s 

https://www.youtube.com/watch?v=t7M_HAPoFUo&t=504s 

 

 

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

Арабський халіфат. 
Згідно з китайськими легендами виникнення держави в Китаї пов’язане з підкоренням у XVІІІ 

ст. до н.е. племені Ся племенем Шан. 

Давньокитайська держава сформувалась як рабовласницька за своєю суттю, її столицею у 

різний час були різні міста — Шанцю, Хао, Аньян та ін. Ван перетворюється з племінного вождя-

воєначальника в обожнюваного правителя-царя, наділеного обширною владою. Утворюється 

адміністративно-виконавчий апарат, що складається з численних управителів, намісників, військових 

командирів, жерців та ін., який допомагає ванові-цареві управляти масою общинників, тримати в 

покорі рабів. Утверджується верховна власність вана-царя на землю, чому сприяє уява про вана як 

про земне божество. 

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

ладу до класового суспільства був активізований підкоренням одного народу іншим. 

Значні військові події були фактором, який прискорив чи завершив процес розпаду 

первіснообщинного ладу й утворення держави. 

Історія Стародавнього Китаю поділяється на чотири періоди, кожен з яких пов’язаний з 

правлінням певної династії. 

Перший період – Шан (Інь) – (XVІІІ до XІІ ст. до н.е.)- рабовласницький період 

Другий період Чжоу – ( XІІ ст. – ІІІ ст. до н.е.) 

Третій період – царство Цінь – (ІІІ до н.е.) 

Четвертий період – царство Хань – (ІІІ ст. до н.е.- ІІІ ст.. н.е.) 

Право 

У період з 403 до н.е. бурхливо розвивається законодавча діяльність. В ідеології цього часу 

панують дві течії: конфуціанство і школа легістів. Філософське вчення конфуціанства визнавало 

переважаюче значення норм моралі над правом. Легісти, навпаки, надаючи великого значення 

правовим нормам, намагались поширити їх дію на всі випадки життя. Вони проповідували рівність 

усіх перед законом, невідворотність покарання для всіх осіб, висували ідею сильної держави. 

Реформи Шан-Яна у Стародавньому Китаї. 

Створенню сильної централізованої держави Цінь сприяли реформи Шань Яна, які торкнулися 

багатьох сфер життя суспільства: економічної, соціально-політичної, державно-правової. 

 Були узаконені вільний продаж і купівля землі, що завдала тяжкого удару общинному 

землеволодінню. 

 Розпад общини прискорювався завдяки закону про примусове дроблення великих сімей. 

 З метою централізації держави було проведено нове адміністративне ділення за 

територіальним принципом. 

 Була змінена система стягнення податків. Тепер кожна сім’я виплачувала податок, який 

залежав від кількості землі. 

 Було переозброєно і реорганізовано військо. 

 Імператор ввів єдині письмові знаки, упорядкував міри ваги і довжини, затвердив обов’язкові 

для всіх закони. 

Суворе дотримання законів вважалося найважливішою умовою порядку в державі. 

Ці реформи засвідчили про перехід до розвиненої рабовласницької держави. 

Проведені реформи ненадовго зміцнили державу. Соціальні протиріччя призводили до 

повстань, які призвели до ліквідації Ціньської монархії. 

Джерела та основні риси права Стародавнього Китаю. 

https://www.youtube.com/watch?v=iQm6XMEt8nA&t=794s
https://www.youtube.com/watch?v=zbvmippwHi8&t=110s
https://www.youtube.com/watch?v=t7M_HAPoFUo&t=504s


Початковими джерелами права у Стародавньому Китаї були звичаї, потім звичаєве право. Дуже 

швидко з'являються записи діючого права. 

Ще в X ст. до н.е. було розроблено Уложення «Про покарання». Ця кодифікація нараховувала 

близько 3000 статей і передбачала доволі різноманітну систему покарань. В Уложенні говорилося 

про пом’якшуючі та обтяжуючі обставини, розрізнялись необережні і навмисні діяння. До наших 

днів воно не дійшло. 

У період з 403 до н.е. бурхливо розвивається законодавча діяльність. В ідеології цього часу 

панують дві течії: конфуціанство і школа легістів. Філософське вчення конфуціанства визнавало 

переважаюче значення норм моралі над правом. Легісти, навпаки, надаючи великого значення 

правовим нормам, намагались поширити їх дію на всі випадки життя. Вони проповідували рівність 

усіх перед законом, невідворотність покарання для всіх осіб, висували ідею сильної держави. 

Однією з найповніших була кодифікація, проведена на рубежі V-IV ст. до н.е. У ній були 

зібрані найбільш поширені правові та звичаєві норми, які діяли у різних регіонах Китаю і які, згідно з 

традицією, вважалися законами предків. Весь матеріал "Книги законів" був розділений на шість 

розділів. Незважаючи на недосконалість кодифікаційної техніки і протиріччя в систематизації 

матеріалу, "Книга законів" слугувала основою для подальших кодифікаційних робіт. 

Але варто відмітити, що писані закони не витіснили діючих в усі часи норм звичаєвого права, 

які регулювали найрізноманітніші сторони суспільного життя. 

Право власності. З середини І ст. до н.е. в деяких царствах стали здійснюватись торгові угоди з 

землею. Крім землі, важливим об’єктом права власності були раби. У період Інь раби були 

державною власністю і хоч знаходились у володінні приватних осіб, купівлі-продажу ще не було. У 

період Цінь торгівля рабами була вільною і доволі розповсюдженою. 

Зобов’язальне право. Стародавньокитайському праву були відомі різні види договорів. Одним з 

перших був договір міни, який поступово поступається місцем договору купівлі-продажу. При 

здійсненні торгових угод вимагалось укладання договору у письмовій формі, і, крім того, 

сплачувалось мито. Доволі широкого розповсюдження набуває договір дарування землі, рабів, зброї 

та іншого майна. Договір позики оформлявся борговою розпискою. Відомі були відстрочка платежу, 

внесення застави, видача письмових зобов’язань. 

Шлюбно-сімейне право. Для Стародавнього Китаю характерною є велика патріархальна сім’я з 

абсолютною владою батька, культом предків. Жінка повністю залежала від влади чоловіка, 

особистого майна не мала, її права в спадкуванні були обмежені. Шлюб укладали батьки. 

Кримінальне право і процес. У період Чжоу нараховувалось близько 3000 різних злочинів. 

Види злочинів: державні, релігійні, проти особи, проти власності, військові.  

Довгий час існувала кровна помста. 

Суд не був відділений від адміністрації, судові функції виконували багаточисельні 

представники державного апарату. Верховним суддею був імператор. Були чиновники, що 

розшукували злочинців, вели боротьбу із злодіями і розбійниками. 
 

Арабський халіфат. 
Виникнення арабського халіфату. Історія розвитку 

Арабський халіфат виник у ІІV 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 А.Х 

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 

Мецці рід Омейядів очолив караванну торгівлю. Загальноплеменні пасовиська захопили 

власники крупної рогатої худоби. Так появилась знать. 



Складенню держав також диктувалося необхідністю боротьби з Іраном і Візантією, так як Іран і 

Візантія суперничали за Іемен, який був розположений в південній Аравії і в якому уже в першому 

тисячолітті до н.е. склалась висока землеробська культура, який був найбільш розвинутою 

державою. В 572 році був підкорений Іраном і Візантією. 

Арабський халіфат за правління перших (праведних) халіфів. В умовах абсолютно кризової 

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

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

новим пророком він стати не міг, бо це б суперечило постулатові ісламу про Мухаммеда як 

“печатку” (тобто останнього з пророків). Тож мусульманська політико-державна думка розродилася 

концепцією халіфа (“заступника”) пророка і в цій іпостасі - лідера мусульманської общини (й 

політичного, й релігійного). 

Правління першого халіфа Абу Бекра було недовгим (632 - 634), але роль, яку він відіграв у 

цементуванні ісламського державного організму, важко переоцінити. Як давній соратник і тесть 

Мухаммеда він мав колосальний авторитет, а суворість тверезого політика й одностайна підтримка 

мусульман-фанатиків дала йому в руки зброю, проти якої роз'єднані бедуїни знову не вистояли. 

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). Вже 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. 

Арабам протистояли дві наймогутніші імперії тогочасного світу, тому масштабні арабські 

завоювання здаються дивом. Візантія мала майже 20 млн населення і 120-тисячне військо найманців-

професіоналів, а імператор Іраклій (610 - 641) проявив себе талановитим і енергійним правителем та 

полководцем. Такими ж приблизно силами володіли Сасаніди. Населення Аравії налічувало тоді 5 

млн, тому для зовнішніх воєн халіфат міг виділити не більше за 80 тис. вояків. Арабське озброєння 

значно поступалося візантійському або перському: в арабів була запалювальна суміш, але вони не 

мали облогових знарядь. Воювали араби спочатку пішки, здійснюючи марші на віслюках чи 

верблюдах (бо коні залишалися розкішшю). Лише розбагатівши, араби створили свою непереможну 

кінноту, тому спочатку кількісна й якісна перевага була на боці ворогів, але і Візантія, й Іран 

знесилились у війнах між собою. 

 

 

2.Спадкова монархія як найпоширеніша форма державного правління 

середньовічної Азії. 

  
Протягом довгого історичного періоду зміст терміну ((держава}) мінявсяі і не було його 

наукового визначення. Наприклад, французький король Людовик 14 ототожнював державу зі своєю 

верховною владою і говорив, що «держава - це «Я>»>. Він мав певну рацію, оскільки йому належала 

вся вища законодавча, виконавча і судова влада. Але одного монарха та державну ототожнювати не 

можна. Кілька десятків років назаду колишньому СРСР був розповсюджений лозунг: «держава - це 

ми», - тобто державу ототожнювали з усім народом і громодяни дуже тісно пов'язані з державою 

різними відносинами, але ототожнювати їх неможливо, а тим більше сьогодні, коли держава 

недостатньо, а іноді й зовсім не виражає інтересів своїх громадян.  

Я вважаю, що найбільш повне визначення поняття «держава» дав автор В.О. Котюк.  



Держава - це особлива політична організація публічної влади, яка виражає інтереси всього 

народу чи панівного класу (соціальних груп), має свою територію , суверенітет, видає закони , стягує 

податки з метою нормального функціювання всього суспільства і виступає як субект міжнародних 

відносин^  

Вже вдавні часи - на Древньому Сході і в Древніх Греції та Римі - дослідники державно-

правових явищ відчували потребу у визначенні поняття, яке було б достатньо ємним і давало б 

загальну уяву про основні характеристики тієї або іншої держави, про основні шляхи здійснення в 

ній державної влади.  

Таким широким поняттям стала категорія ((форма держави)), але в нього в різні часи різними 

дослідниками вкладався неоднаковий зміст.  

З древніх часів найбільш відомою класифікацією форм держави була та, яку дав Арістотель. 

Він поділяв форми держави у відповідності до двох ознак: І. кількість тих хто править(один, 

декілька, багато) 2 .у інтересах кого (скількох) здійснюється правління. Остання ознака була 

критерієм розподілу форм держави на правельні (правління здійснюється в інтересах усіх) і 

неправельні (правління здійснюється тільки в інтересах тих, хто править).Правильними формами у 

нього були: монархія, аристократія і політія; неправильними - тиранія, олігархія, демократія^  

У новий час питання про форму державу пов'язане перш за все з ім'ям Ш.Л.Монтеск'є.  

Ш.Л.Монтеск'є під формою держави розумів ті фактори, що визначають методи здійснення 

державної влади. На цій основі він визначав такі конкретні форми держави:  

1) республіку, як форму держави, в якій організацію здійснення державної влади визначають 

такі якості як доброчесність і рівність;  

2) монархія (основа влади - честь);  

3) деспотія (основа влади - страх). Таким чином, під формою держави Монтеск'є фактично 

розумів лише те, що у сучасній науці зветься державним політичним режимом.  

Ж.Ж.Руссо під формою держави розумів структурну організацію вищихдержавних органів і на 

цій основі виділяв:  

1) монархію - форму держави ,в якій владу здійснює одна особа;  

2) аристократію - в якій владу здійснює невелика група осіб;  

3) демократію - в якій владу здійснюють всі. Як видно, беручи за основу визначення форм 

держави ознаку організації вищих органів держави, Руссо за форму   

держави розглядав ту категорію, яка в сучасному правознавстві називається формою 

правління.^  

Категорія ((форма держави^ є однією з найважливіших і ємних понять державознавства. Вона 

покликана констактувати сукупність певного кола загальних ознак і взаємозвя'зків, що 

характеризують державу як суспільний феномен. Найбільш значущі ознаки держав, які в своїй 

сукупності розкривають найважливіші характеристики форм держави, об'єднуються в такі групи:  

1.Ознаки, що характеризують порядок організації і взаємодії вищих органів державної влади і 

управління.  

Сукупність цих ознак зветься формою державного правління.  

Цікаво, що дослідники, які працювали в царській Росії і в перші роки після жовтня 1917 року , 

визначали форму держави виключно на основі ознак форми правління. Це давало їм змогу визначати 

значну кількість можливих державних форм:  

а) деспотія - форма, при якій формально не існує державних органів, що сприяли б монархові у 

здійсненні його суверенної влади;  

^ Копейчіков В.В. «Теорія держави та права»  

б) самодержавство - юридичне існує орган, який сприяє монархові у здійсненні його суверенної 

влади (наприклад,Державна Рада, Рада Міністрів);  



в) дуалістична монархія - політику уряду визначає монарх (так звана конституційна монархія у 

вузькому значенні слова);  

г) парламентька монархія - політику уряду визначає парламент;  

д) парламентська республіка - політику уряду визначає парламент;  

е) президентська (або дуалістична) республіка -політику уряду визначає призедент;  

є) представницько-безпосередня республіка здійсненню суверенної влади народу сприяє 

парламент з остаточною законодавчою владою;  

ж) чисто-безпосередня республіка - здійсненню суверенної влади народу сприяє урядова Рада з 

законодавчими функціями.  

При всій складності і заплутаності такої класифікації не виключались ще й перехідні, змішані і 

навіть «замасковані» державні форми }  

Такий перехід, зосереджуючи увагу тільки на питаннях організації і діяльності вищих органів 

державної  

^Копейчіков В.В. «Теорія держави та правах) стр.70   

влади, не враховує інших важливих характеристик держави - державного устрою і державного 

режиму.Тому викладена точка зору не може бути визнана основою для визначення форми держави, 

але в певній мірі, корисна при вивченні особливостей різних підходів до визначення форми 

державного правління.  

2 .Ознаки що характеризують територіальний устрій держави та відповідну організацію 

державних органів, перш за все співвідношення держави як цілого з її складовими частинами.  

Ця сукупністьознак роозкриває форму державного устрою.  

3.Ознаки, що розкривають форми і методи здійснення державної влади. Сукупність цієї групи 

ознак характеризує державно-правовий режим.  

Таким чином, форма держави - це складне поняття, що характеризує державу з точок зору 

існуючих у ній форми правління, державного устрою та державно-правового режиму.  

Форма держави завжди має відповідне правове закріплення. Всі її елементи (форма правління, 

державний устрій, державний режим )мають правову основу- вони фіксуються в коституції, законах і 

в підзаконних актах.  

  

Але слід мати на увазі, що зміст правових настанов не завжди відповідає дійсному характеру 

існуючих відносин. Форма державного правління - це організація верховної влади в державі, 

характер і принцип її взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і 

соціальними групами.  

За формами правління всі держави поділяють на дві великі групи: монархії і республіки. 

Монархії в свою чергу поділяють на абсолютні, обмежені, дуалістичні, теократичні і станово-

представницькі. ^  

Абсолютна монархія - це така форма правління, за якою повноваження верховної влади 

належать одній особі - король, цар, шах, султан імператор і.т.п.  

При такій формі правління вся вища законодавча, виконавча і судова влада належить монарху. 

Влада монарха передається, як правило, у спадщину. Іноді монарх може обиратися. За свою 

державну діяльність монарх ні перед ким не звітується і не несе юридичної відповідальності. Такі 

монархії були найбільш поширені в епоху рабовласництва і феодалізму. Сьогодні їх залишилось 

дуже моло, зокрема - в Мароко, Арабських Еміратах, Кувейті та інші.  

 Сьогодні найпоширенішими є обмежені монархІЇ.Іноді їх називають парламентськими, або 

конституційними. Вони характеризуються тим , що влада монарха обмежена Конституцією і 

парламентом. За таких форм правління монарх - глава держави, але він може суттєво впливати на  

 



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 регулірованію.1 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. Наслідком невиконання обов'язків є гріх 

того, хто їх порушує, тому мусульманське право не приділяє багато уваги санкцій, встановленими 

самими нормами. Воно регулює відносини тільки між мусульманами. В ісламі держава виконує роль 

служителя релігії. Іслам за своєю сутністю, як і іудаїзм, - це релігія закону.  

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.  

У правовій дійсності широко використовуються угоди, які можуть вносити суттєві зміни до норм 

мусульманського права, але не вважаються обов'язковими. Розвиток цієї системи права припинилося 

в Х ст. н.е., коли відпала можливість його тлумачення.  

Основний зміст мусульманського права - що випливають з ісламу правила поведінки віруючих 

і покарання (звичайно релігійного спрямування) за невиконання даних розпоряджень.  

Із самого початку іслам визначав не тільки релігійний ритуал, догматичні і культові особливості, але 

соціальні інститути, форми власності, особливості права, філософії, політичного устрою, етики, 

моралі і соціальної психології, хоча духовна сторона стояла все ж таки на першому місці.  

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. Звідси велінням і заборонам, що складають норми 

шаріату,також приписується боже ственнезначення.  Тісний зв'язок права з теологією ісламу знайшов 



своє вираження у встановленні в шаріаті п'яти видів дій мусульманина, яким надавався в рівній мірі 

правове і морально-релігійнезначення:  Обов'язкові;Рекомендовані;Дозволені;  Негожі, але не 

тягнуть за собою застосування покарання;  Заборонені і що підлягають покаранню.  

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

випадково, що однією з особливостей норм, що складають шаріат, є те, що вони застосовуються 

тільки до мусульман і у відносинах між мусульманами. Кодекс шаріату поділяється на три основні 

частини: ібадат (обов'язки, що відносяться до релігійного культу), муамалят (чисто юридичні норми)і 

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 (досить згадати 

публічні страти в Чечні, що проголосила прихильність шаріату).  

Як конфесійна право шаріат відрізняється від канонічного права в країнах Європи в тому 

відношенні, що він регулює не суворо окреслені сфери суспільного і церковного життя, а виступає в 

якості всеосяжної нормативної системи, що затвердилася в цілому ряді країн Азії та Африки 

розповсюдила свою дію на Середню Азію і частину Закавказзя, на Північну, частково Східну і 

Західну Африку, на ряд країн Південно-Східної Азії. Однак настільки бурхливе і широке поширення 

ісламу і шаріату викликало і все більший вияв в ньому місцевих особливостей і відмінностей при 

тлумаченні окремих правових інститутів. Так, з твердженням двох головних напрямків в ісламі 

відповідним чином відбувся розкол у шаріаті, де поряд з ортодоксальним напрямом (суннізм) виник і 

інший напрямок - шіізм 
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