
Тема лекції 12. Держава і право Японії. 
 

План 

1. Державно-правовий розвиток Японії у міжвоєнний період. 

2. Японія після Другої світової війни. 

3. Правова та судова системи сучасної Японії. 

Самостійна робота 

1.Конституція Японії 1947 року. Створення парламентарної монархії. 

2.Правова та судова системи сучасної Японії. 
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1. Державно-правовий розвиток Японії у міжвоєнний період. 
 

Пропоную переглянути відеосюжети за наступними посиланнями: 

https://www.youtube.com/watch?v=F-BdpW-QtlI 

https://www.youtube.com/watch?v=vGNBo54vh2s 

А також відеосюжети, посилання на які є по тексту лекції. 

 

Перша світова війна мала суперечливі наслідки для Японії: з одного боку, призвела до зміцнення 

японських монополій, зростання сімейних концернів, "дзайбацу", фінансової олігархії, а з іншого - 

погіршила становище основної маси населення. Вихід з гострих соціально-класових протиріч правлячі 

кола вбачали в посиленні військової експансії. 

Японія в Першій світовій війні підтримала держави Антанти і захопила німецькі колонії в Китаї 

та на островах Тихого океану. За 1914-1919 pp. обсяг національного продукту зріс у 5 разів, зміцніли 

економічні і політичні позиції Японії в Далекосхідному регіоні, значно зросла військова могутність, 

насамперед флот. Проте мілітаризація країни призвела до значного погіршення життя народу. Улітку 

1918 р. в Японії розпочалися стихійні народні повстання проти підвищення цін на рис, відомі під назвою 

«рисових бунтів». Уряд придушив повстання, однак «рисові бунти» серйозно вплинули на внутрішнє 

становище. 

У 1920-1922 pp. Японія переживала економічну кризу, яка значно погіршила становище 

японських трудящих. Країна переживала загальнодемократичне піднесення, з´явилися політичні партії, 

профспілки, незалежна демократична преса. У кінці 1920 р. була створена Соціалістична ліга, яка 

сповідувала ідеологію анархізму. 

У 20-х pp. в Японії настало пожвавлення промислового 

розвитку.    Найрозвиненішими    були    металургія,    будівельна, суднобудівельна галузі 

промисловості; зовнішня торгівля контролювала азіатські ринки. У важкій промисловості з´явилися 

концерни «Мітсубіши» і «Сумімото», в торгівлі та фінансах — «Міцуї» та «Ясунда».Уряд шляхом 

часткових поступок і обіцянок стабілізував внутрішньоекономічне становище, провів закон про виборче 

право (1925 р.). 

У політичному житті переважали мілітаризм і експансіонізм. У 1927 р. до влади прийшов уряд 

генерала Танака. У меморандумі імператорові Танака сформулював широку програму територіальних 

загарбань на Далекому Сході і в Тихому океані. 

Світова економічна криза 1929-1933 pp. в Японії привела до зростання націоналістичного руху, 

розколу владної верхівки на два табори. Обидва вони прагнули ліквідувати демократичні інститути і 

встановити військову диктатуру. В 1932 і 1936 pp. японські мілітаристи (так звані «молоді офіцери») 

зробили спробу здійснити державний переворот. У 1937-1941 pp. економічне становище Японії 

ускладнилося. Різко скоротилося виробництво товарів споживання, збільшилася тривалість робочого 

дня. Країна майже повністю залежала від зовнішніх ринків. 

Зовнішня політика. У відповідності з Версальським договором Японія утвердила за собою 

статус провідної держави Далекосхідного регіону. Японія в 1918-1922 pp. узяла участь в інтервенції 

проти Радянської Росії. За рішенням Вашингтонської конференції Японія змушена була відмовитися від 

претензій на Китай і вивести звідти свої війська. В 1928 р. Японія зробила невдалу спробу захоплення 

китайської провінції Шаньдун. Кризове становище японської економіки підштовхнуло уряд до 

реалізації програми завоювань у Північно-Східному Китаї. Щоб розв´язати собі руки Японія в 1932 р. 

вийшла з Ліги Націй, а в 1934 р. відмовилася від Вашингтонської угоди. Восени 1931 р. Японія захопила 

китайську провінцію Маньчжурію, на території якої було створено маріонеткову державу Маньчжоу-го 

(1932 p.). 

У 1937 р. Японія розпочала широкомасштабну війну проти Китаю, вимагаючи приєднання 

Китаю до Антикомінтернівського пакту, визнання ним Манчжоу-го та розміщення японських баз. 

Загострилися стосунки з СРСР, відбулося кілька інцидентів, найбільші з яких — збройний конфлікт біля 

https://www.youtube.com/watch?v=F-BdpW-QtlI
https://www.youtube.com/watch?v=vGNBo54vh2s
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озера Хасан (1938 р.) та р. Халхін-Гол (1939 p.). Поразка японських військ привела до зміни вектора 

зовнішньої політики. https://www.youtube.com/watch?v=soBSFH1qLJk 

На момент закінчення війни в 1945 році чверть національного багатства країни була 

знищена, виробництво впало до рівня 1935 року. Окупаційні сили, які перебували 

під американським командуванням, разом з демілітаризацією примусили Японію до проведення 

земельної реформи, розпуску фінансово-промислових олігархічних груп 

«дзайбацу», лібералізації робочого руху та іншим демократичним перетворенням. Таким чином, в 

японському суспільстві відбувалися реформи, засновані на принципах демократії "по-американськи». 

Обов'язкова освіта також було підвищено з 6 до 9 років. Все це потім мало великий вплив на хід 

розвитку країни. Це було свого роду революцією і послужило основою, на якій став можливий швидкий 

ріст японської економіки після війни. Завдяки широкій допомоги США, передачі ними Японії 

технологій, а також відкриттю для японців їх колосального ринку, в 50-і і 60-і роки Японія змогла 

домогтися прискорених темпів зростання економіки. Крім того, загострення холодної війни зробило 

практично неминучим відродження Японії як оплот вільної економіки. До того ж війна в Кореї породила 

колосальний попит на постачання для американських військ, і це також спричинило за собою швидке 

розширення виробництва в Японії. 

У 1960 році Японія поставила за мету подвоєння національного доходу, а успіх Олімпійських 

ігор в Токіо в 1964 році викликав в Японії справжній економічний бум. У той період Японія, 

отримавши кредит Світового банку, почала будівництво швидкісної залізниці «Сінкансен» 

та мережі швидкісних автодоріг. З 1960 по 1970 рік економічне зростання в Японії становив у 

середньому понад 10 відсотків у рік. 

Нафтова криза 1973 року тяжко відгукнувся в Японії. Через різке стрибка цін на нафту в 1974 

році в японській економіці був вперше після війни зареєстрований негативне зростання - мінус нуль 

цілих дві десятих відсотка. Однак, завдяки жорсткій політиці економії енергії 

та революційних технологій, а також всеосяжної реформи економічної структури, 

японська економіка вийшла з нафтової кризи, володіючи ще більш могутньою 

конкурентоспроможністю.  

У 1985 році було прийнято відоме угоду в готелі «Плаза», з якого почалося різке підвищення 

вартості ієни. Через це різко зросли собівартість внутрішнього виробництва і, відповідно, ціни на 

експортовану Японією продукцію. Японські компанії відповіли тим, що стали переносити свою 

виробничу базу в країни Азії, направивши туди великомасштабні інвестиції. Склалася ситуація, коли 

трудомісткі виробництва виявилися виведені за межі Японії, а в ній самій залишилися головним чином 

високотехнологічні виробництва. Таким чином, вийшло, що своїми інвестиціями і передачею 

технології країнам Азії Японія внесла великий внесок у підвищення рівня технічного оснащення цих 

країн і в здійснення їх швидкої індустріалізації. 

Ось яким шляхом Японія виросла у світову економічну державу. У 1950 році частка Японії у 

світовому ВНП не перевищувала одного відсотка, а на частку США припадало 50 відсотків. Зараз на 

частку цих двох країн припадає 43 відсотки світового ВНП, причому Японія забезпечує з них 17 

відсотків і США - 26 відсотків. Золотовалютний запас Японії перевищує 200 млрд. доларів і вже більше 

чотирьох років є найбільшим у світі. У власності японських громадян перебувають фінансові кошти на 

суму близько десяти трильйонів доларів. Щорічно Японія направляє на офіційну урядову допомогу 

розвитку інших країн, ОПР, понад одинадцять мільярдів доларів і ось вже декілька років є найбільшим 

світовим донором в справі допомоги іншим країнам, який вносить великий внесок в економіку країн, 

що розвиваються. Крім того, Японія сприяє і забезпеченню стабільності всієї світової економіки, 

оскільки її внески у Світовий банк і в Міжнародний валютний фонд одні з найбільших. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=soBSFH1qLJk
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F_2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1973_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0_1973_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4
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2. Японія після Другої світової війни 

Пропоную переглянути відеосюжет за наступним посиланням: 

https://www.youtube.com/watch?v=OniI_MfHP4U 

 

Після закінчення Другої світової війни Японія являла собою розгромлену, зруйновану, 

принижену країну. Ніхто не міг уявити собі, що вже через тридцять років за багатьма показниками 

економічного і технічного прогресу вона стане світовим лідером. 

Друга світова війна закінчилась розгромом Японії. Наприкінці серпня 1945 р. на територію 

Японії висадились війська США. Внаслідок капітуляції Японії, згідно з рішенням союзників — 

переможців у війні, верховна влада в країні перейшла до рук американської окупаційної армії на чолі 

Дугласом Макартуром. 

https://www.youtube.com/watch?v=UV39jhbp_yo 

Американці повністю роззброїли японську армію. Військових злочинців було суворо покарано 

Міжнародним трибуналом. Окупаційна влада провела ретельну чистку державних установ. Було 

звільнено зі служби осіб, пов’язаних із попереднім мілітаристським режимом. У країні 

встановлювалися демократичні свободи — слова, друку, зборів, організацій, віросповідання. 

Дозволялася діяльність політичних партій і профспілок. Жорстко обмежувалися повноваження усіх 

силових відомств. 

У листопаді 1945 р. утворено Ліберальну та Прогресивну (з 1946 р. — Демократична) партії. 

Через 10 років вони об’єднались у Ліберально-демократичну партію (ЛДП), яка була правлячою до 

середини 90-х років. Американці надали право легальної діяльності Соціалістичній, традиційно 

найсильнішій серед опозиційних, та Комуністичній партіям. 

Окупаційна влада запровадила у країні загальне виборче право і посприяла проведенню в квітні 

1946 р. перших післявоєнних виборів до японського парламенту. Більшість місць одержала Ліберальна 

партія, лідер якої Сігеру Йосіда сформував уряд. Йому належить концепція післявоєнного розвитку 

Японії, якої дотримувались усі наступні уряди. Згідно з цією доктриною магістральний шлях Японії 

мав пролягати через відновлення та посилення позицій у міжнародній торгівлі і тому енергію народу 

належало спрямовувати на розбудову економіки, використовуючи дешеву довізну сировину, а 

зовнішню політику проводити під захистом наймогутнішої держави світу — США. 

У листопаді 1946 р. парламент затвердив нову конституцію Японії. Вона зберегла монархію, 

однак статус імператора було докорінно змінено. З майже абсолютного монарха він перетворився на 

«символ єдності нації», тобто фактично позбавлявся політичної влади. Конституція встановила 

рівність усіх громадян перед законом і основні демократичні права та свободи. Двопалатний 

парламент оголошувався найвищим і єдиним законодавчим органом влади. Уряд, який раніше 

призначав імператор, за новою конституцією обирався парламентом. Новим у міжнародній практиці 

державного права була стаття 9 про відмову Японії «від війни як суверенного права нації, а також від 

загрози або застосування збройної сили як засобу вирішення міжнародних суперечок». 

Окупаційна адміністрація провела в країні ряд прогресивних реформ. Почало діяти 

антимонопольне законодавство, за яким, зокрема, були розформовані найбільші концерни. 

Американські фінансові радники розробили реформу податкової системи. Було зменшено податки на 

підприємницьку діяльність. Встановлювався твердий обмінний курс японської валюти — єни. 

Реформи пожвавили і посилили конкуренцію підприємців, сприяли зростанню економіки країни. 

Запровадження земельної реформи призвело до ліквідації поміщицького землеволодіння. 

Держава викупила у поміщиків і продала селянам близько 80 % усіх сільськогосподарських угідь. 

Дрібне селянське господарство стало переважаючим у японському селі. Посилилася конкуренція між 

виробниками і зросла продуктивність праці. Ті, хто не витримував конкуренції, залишали свої ділянки 

https://www.youtube.com/watch?v=OniI_MfHP4U
https://www.youtube.com/watch?v=UV39jhbp_yo
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і йшли у міста, де створювалася нова японська промисловість. Це призвело до скорочення частки 

працездатного населення, зайнятого в сільському господарстві, з 48 до 8 % на сьогодні. 

Важливе значення мало впровадження трудового законодавства, за яким встановлювався 

восьмигодинний робочий день, впроваджувалася система оплачуваних відпусток, охорони праці. 

Корейська війна прискорила укладення мирного договору з Японією; разом з тим схилила Токіо 

до військового союзу з Вашингтоном. У вересні 1951 р. в Сан-Франциско (США) відбулась 

міжнародна конференція. В ній брали участь 52 країни. Коли стало відомо, що Японія вслід за мирним 

договором підпише угоду про військовий союз із США, делегація Радянського Союзу залишила 

конференцію. Отже, формально СРСР і Японія продовжували перебувати у стані війни. 

Мирний договір відновив суверенітет Японії. Територіальні статті передбачали визнання 

Японією незалежності своєї колишньої колонії Кореї. Японія уклала кілька договорів та угод із 

Сполученими Штатами, зокрема «Пакт безпеки», договір про торгівлю і навігацію, угоду про 

допомогу у взаємній обороні та ін. Сан-Франциська система договорів зробила Японію союзницею 

США. Американці отримали право мати на японській території військові бази, найбільша з яких 

розташовувалася на острові Окінава. З укладенням мирного договору окупаційний режим у Японії 

перестав існувати. 

З 1947 по 1951 рік продовжується робота над мирним договором з Японією. Пам’ятаючи про 

серйозну дипломатичну перемогу СРСР у Дунайській конференції, Західні країни повністю перейняли 

ініціативу. У травні 1951 року з’являється англо-американський проект мирного договору з Японією. 

Він був погодженим з усіма країнами, які входили у Союзну Раду, крім СРСР. СРСР намагався щось 

зробити, але єдиний фронт для вирішення Японської проблеми було створено. Тут же США пропонують 

у вересні 1951 року провести мирну конференцію у Сан-Франциско. 

Були запрошені всі зацікавлені держави (а їх було 51), але представників держав "з сумнівним 

державним устроєм" (як писали американські газети): Китайська Народна республіка (вважалося, що 

справжній уряд знаходився на Тайвані), Корейська народно-демократична республіка, Монгольська 

народна республіка і Демократична республіка В’єтнам, причому було розіслано меморандум з приводу 

того, як буде проходити конференція: "обговорення не буде – лише підписання". 

Сан-Франциський мирний договір означав, що: 

 припинявся стан війни з Японією; 

 визнавався суверенітет Японії; 

 Японія визнавала незалежність Кореї; 

 Японія визнавала рішення Рада Безпеки щодо колишніх японських підмандатних 

територій; 

 Японія відмовлялась від претензій на Курильські острови, на Південний Сахалін і 

Тайвань; 

 Крим того, як традиційно в мирних договорах, було зафіксовано обов’язок Японії 

виплатити репарації, але розмір їх не був встановлений і мав вирішуватися у двосторонніх відносинах 

Японії із тими державами, яким була нанесена шкода. 

З одного боку СРСР доклав чимало зусиль для того, щоб перемогти у війні з Японією. З іншого 

боку сконцентрувавши свої зусилля, СРСР виграв дипломатичну битву в Європі, створивши 

європейський соціалістичний табір, але повністю програв її в Японії. Це продовжувалось до 1955 року.  

До влади на той час прийшов Хрущов, який намагався вирватись із дипломатичної блокади. 

Першим проявом стали радянсько-японські відносини. В червні 1955 року СРСР пропонує проект 

двостороннього мирного договору з Японією. В ньому йшлося про припинення стану війни, відновлення 

дипломатичних відносин, відмова від репарацій, але визнання Японією суверенітету СРСР над 

Курильськими островами. 
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Японія погодилась на розгляд цієї пропозиції, але за умов територіальної претензії Японії на 

Курильські острови і визнання СРСР права Японії на нерегульований лов риби на Далекому Сході. 

Радянський союз, зрозумівши, що Японія не погодиться на вирішення територіальної проблеми, йде на 

безпрецедентний компроміс (оскільки він був зацікавлений у встановленні дипломатичних відносин з 

Японією). 

9 серпня 1955 року СРСР заявляє, що він готовий передати Японії 2 з 4-х островів (Хабомаї і 

Шикотам). 19 жовтня 1956 року з’являється спільна декларація про припинення стану війни, про 

відновлення дипломатичних та консульських відносин, і СРСР ще раз підтвердив, що після підписання 

мирної угоди, він поверне Японії 2 острови. Робота над текстом договору продовжувалася до 1960 року. 

І тут в січні 1960 року з’являється японо-американський договір про взаємну співпрацю і безпеку. 

Цей договір продовжував адміністративну угоду (термін існування американських баз 

продовжувався), крім того Японія дозволяла атомним кораблям США заходити в порти Японії. Останнє 

викликало негативну реакцію СРСР, і 27 січня 1960 року з’являється пам’ятна записка Радянського 

уряду: "Нова військова угода не сумісна зі зміцненням незалежності і безпеки Японії…Все це 

обумовлює неможливість передачі островів…" 

Сьогодні фактично ці острови належать Росії, але юридично все досить заплутано. 

У 1956 р. Японію було прийнято до ООН, і вона стала повноправним членом міжнародного 

співтовариства. 

 

 

3. Правова та судова системи сучасної Японії. 

Правова система Японії побудована на основі моделі нормативно-судової, англосаксонської 

правової системи (домінуюче значення має судова, юридична практика, прецедент). Однак, окремі 

елементи функціонування даної системи не збігаються з основними принципами побудови 

вищевказаної моделі. Чи не так активно, наприклад, як це відбувається в США в рамках прецедентного 

права, ведеться законотворчий процес, перевірка конституційності законів та законопроектів, суди дуже 

обережно підходять до порушення справ, в яких беруть участь адміністративні органи.  

Основні принципи функціонування Японської правової системи закріплені в Конституції:  

 Вся повнота судової влади належить Верховному суду;  

 створення особливих судів заборонено;  

 Незалежність здійснення адміністративних повноважень в рамках судової системи 

(автономність здійснення кадрової та фінансової діяльності Верховним судом щодо інших 

судів);  

 Поділ 3-х гілок влади - законодавчої (Парламент), виконавчої (Кабінет міністрів, 

очолюваний Прем'єр-міністром) і судової влади (Верховний суд і вся система судів 

нижчих інстанцій).  

Система стримувань і противаг між гілками влади проявляється в наступному: 

 Судової влади належать повноваження щодо вирішення питання про конституційність 

будь-якого закону, наказу, розпорядження або іншого офіційного акту;  

 Головний суддя Верховного суду призначається Імператором за поданням Кабінету 

міністрів;  

 судді Верховного суду призначаються Кабінетом міністрів і затверджуються на посаду 

Імператором Японії;  

 судді судів нижчих інстанцій призначаються також Кабінетом міністрів за поданням 

Верховного суду.  

Парламент розглядає питання відсторонення суддів від посади в порядку імпічменту.  

Судова система. 
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Судова система Японії є "уніфікованої".  Схематично судову систему Японії можна зобразити 

таким чином:  

- Верховний суд (1)  

- Вищі суди (8)  

- Суди по сімейних справах (50)  

- Місцеві суди (50)  

- Сумарні суди (суди спрощеного виробництва) (438)  

Сумарні суди. 

 

 

В Японії таких судів налічується 438. Як суд першої інстанції розглядає цивільні справи з ціною 

позову що не перевищує 900 тис. Ієн і кримінальні справи, що передбачає покарання у якості незначного 

штрафу.  Розгляд справ ведеться одноосібно суддею.  

Суди по сімейних справах. 

Таких судів на території Японії діє 50. Крім основних судів, на територіях районних судів 

федерального значення діють Відділення сімейних судів. Всього таких судів і їх відділень 77.  

Сімейні суди були створені в 1949 році як спеціалізовані суди для розв'язання сімейних 

суперечок і розгляду справ за злочинами неповнолітніх у віці до 20 років. Крім того, ці суди здійснюють 

судовий нагляд за особами, схильними до порушення кримінального законодавства (мається на увазі 

засуджених до умовної міри покарання (для неповнолітніх у віці 14-19 років) або раніше притягувалися 

до кримінальної відповідальності, але не засуджених (для малолітніх у віці до 14 років)).  

Місцеві суди  

Всього існує 50 судів. Розмежування компетенції між судами цієї ланки ведеться на основі 

територіальної підсудності. Території збігаються з префектурами (за винятком Хоккайдо, який 

поділений на 4 судові території). Крім основних судів діють їх філії в 203 населених пунктах Японії.  

Місцеві суди розглядають всі справи в першій інстанції за винятком справ, віднесених до 

компетенції сумарних судів. В апеляційній інстанції місцеві суди розглядають скарги на рішення 

сумарних судів у цивільних справах, а також скарги kokoku на рішення і накази сумарних судів. Справи 

розглядаються одноосібно або колегіально у складі 3-х суддів. На практиці більшість справ 

розглядаються одноосібно суддею.  

Колегіальний розгляд передбачено для наступних категорій справ:  

- Справи, щодо яких суд прийняв рішення про колегіальний розгляд;  

- Кримінальні справи з мірою покарання - смертної стратою, на довічне ув'язнення або терміном 

ув'язнення не менше одного року;  

- Апеляційні скарги kokoku на рішення і накази сумарних судів;  

- Справи, колегіальний розгляд яких встановлено законом.  

Вищі суди. 

Всього 8 Вищих судів. Розташовані в найбільших містах Японії: Токіо, Осаці, Нагої, Хіросімі, 

Фукуоці, Сендай, Саппоро і Такаматсу. Усередині судів цієї ланки компетенція розмежовується на 

основі територіальної підсудності, тобто крім префектур територія Японії поділена на 8 частин 

(округів), кожна з яких знаходиться під юрисдикцією окремої Вищого суду. Деякі з Вищих судів 

засновують свої філії. Таких філій в Японії 6.  

Склад суду утворюють Президент суду і судді. Президенти призначаються Кабінетом міністрів і 

затверджуються Імператором. В основному Вищі суди розглядають справи в апеляційній інстанції за 

скаргами на рішення місцевих судів, сімейних судів, а також апеляції kokoku, за винятком апеляцій 

kokoku, віднесених до компетенції Верховного суду. Вищі суди також розглядають апеляції на вироки 

у кримінальних справах, спочатку розглянутим в сумарних судах.  
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Апеляційні скарги на рішення сумарних судів у цивільних справах розглядаються місцевими 

судами, а потім передаються до Верховного суду в порядку апеляції jokoku.  

 У першій інстанції Вищі суди розглядають адміністративні справи (вибори, громадські заворушення і 

т.п.). У порядку виключної компетенції Токійський Вищий суд може переглядати рішення Комісії щодо 

дотримання справедливості в торгівлі і Патентного бюро.  

Як правило, всі справи в Вищих судах розглядаються колегіально у складі трьох суддів. 

Колегіями з п'яти суддів розглядаються адміністративними справами і справи, пов'язані з переглядом 

рішень Комісії щодо дотримання справедливості в торгівлі і Патентного бюро. 

Верховний суд Знаходиться в Токіо.  

До відання Верховного суду віднесено розгляд апеляційних скарг (звернень про перегляд 

судових актів) jokoku і kokoku в порядку, встановленому цивільним процесуальним кодексом.  

До апеляційними скаргами jokoku відносяться:  

- Апеляційні скарги, що подаються Вищим судом на рішення судів першої та другої інстанцій;  

- Так звана "пряма" апеляційна скарга, яка подається місцевим або сімейним судом на рішення, 

винесене судом першої інстанції або на рішення у кримінальній справі прийняте в першій інстанції 

сумарним судом;  

- Апеляційна скарга, подана до Вищого суду або Верховний суд у випадках, передбачених 

законом;  

- Так звана "особлива" апеляція за рішенням, винесеним Вищим судом, як судом третин 

інстанції;  

- "Надзвичайна" апеляція, подана Генеральним прокурором на рішення, прийняте у кримінальній 

справі.  

Процедура розгляду справ у Верховному суді. Слухання справи і винесення рішень проводиться 

або колегією з 15 суддів Верхньої палати, або колегією з 5 суддів однієї з Нижніх палат. Дев'ять суддів 

Верхньої палати або троє суддів у кожній з Нижніх палат складають кворум, необхідний для слухання 

справи і винесення рішення.  

Апеляційне провадження у Верховному суді починається з подання повідомлення про апеляцію 

стороною, незгодних з рішенням судів нижчої інстанції, зазвичай Вищих судів. Рішення Верховним 

судом приймається після вивчення документів (матеріалів справи). Якщо апеляція визнана 

необгрунтованою, суд може відхилити її, не проводячи подальшого слухання. Якщо ж суд визнає, що 

скарга обґрунтована, рішення у справі виноситься після проведення усних слухань (сторони не 

викликаються).  

На першому етапі кожна апеляція подається на розгляд в одну з Нижніх палат Верховного суду. 

У разі якщо розглядається скарга на неконституційність законодавчих або адміністративних актів, вона 

направляється в Верхню палату для розгляду і прийняття рішення.  

Необхідно відзначити подібності та відмінності, як в побудові, так і в основи функціонування 

наших судових систем.  

Існуюча в Японії система оскарження, хоча і розглядається як певна гарантія забезпечення 

обґрунтованості та законності прийнятих судових рішень, але все ж вирішальну роль в оцінці 

ефективності і якості правосуддя відіграє ставлення суспільства до прийнятих суддями рішень, так 

званий громадський контроль.  

 Число судових інстанцій відрізняється від існуючих, наприклад, в системі арбітражних судів Росії, 

проте ту обставину, що кожна з інстанцій виконує тільки властиву їй функцію не підміняючи одне 

одного, ріднить наші системи.  

Так перша інстанція розглядає справи по суті. Саме в ній формується справа, яке завершується 

прийняттям рішення, заснованого на наявних у справі доказах.  
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Апеляційна інстанція входить в систему суду, який розглядає справи по першій інстанції (нагадує 

існуючу в даний час структуру арбітражного суду суб'єкта РФ (хоча розвиток вітчизняного 

законодавства йде по шляху виділення апеляційної інстанції в окремий суд).  

Основне призначення апеляційної інстанції Японії, полягає в усуненні помилок і недоліків 

шляхом перевірки обґрунтованості і законності його рішень.  

Третьою і останньою судовою інстанцією по перевірці законності оскаржуваних судових актів є 

Верховний суд, який, втім, може виступати в якості суду першої і другої судової інстанції для певної 

категорії справ. Крім цього, як і Вищий Арбітражний Суд і Верховний суд РФ, Верховний суд Японії 

виконує особливу, виключну роль, яка полягає в забезпеченні однаковості в тлумаченні і застосуванні 

всіма судами норм права, у формуванні єдиної судової практики. На Верховний суд Японії також 

покладено функцію судового адміністрування, тобто вирішення всіх адміністративних питань щодо 

нижчестоящих судів.  

В системі судоустрою схожість також спостерігається в існуванні окремих спеціалізованих 

колегій з розгляду справ певних категорій. Однак в перспективі, розвиток Японського законодавства 

йде по шляху створення спеціалізованих судів на базі існуючих загальних судів. Так реформа 

передбачає створення окремого суду з розгляду справ у другій інстанції у спорах пов'язаними з 

інтелектуальною власністю (в першій інстанції такі справи розглядаються в рамках існуючих 

спеціалізованих колегій в двох окружних судах - Токійському і Осакському).  

Різниця в інститутах оскарження проявляються і в системі оплати державного мита. Так в Японії 

при подачі кожної наступної скарги, держ. мито збільшується в 1,5 рази. У Росії ж при оскарженні в 

другій і третій інстанціях держ. мито обчислюється в розмірі 50% від держ. мита, сплаченого при 

поданні позову.  

Особливості судочинства.  

Компетенція загальних судів Японії широка - вони розглядають цивільні, кримінальні, 

адміністративні, податкові справи, справи про банкрутство тощо 

Процедура розгляду справ, як і в Російських судах, диференційована з урахуванням відмінностей 

в характері.  

У більшості судів справи розглядаються на основі принципу територіальної 

підсудності. Більшість справ у судах першої інстанції розглядаються одноособово. При цьому перевірка 

у вищих судових інстанціях здійснюється тільки колегіальним складом з 3 або 5 суддів.  Хотілося б 

відзначити деякі досягнення Японської судової реформи, що стосуються цивільного 

судочинства. Оскільки в Японії найбільш тривалий час розглядаються справи, по яким вимагається 

розкриття великої кількості необхідних доказів, то для прискорення судового процесу японські 

реформатори передбачили такі новації.  

У систему судочинства по цивільних позовах вводиться так зване проектне планування. Суддя 

спільно зі сторонами, становить план проведення розглядів у справі. Визначає час, необхідний для 

з'ясування позицій сторін, час для розкриття доказів, для винесення рішення. Крім того, суддя 

встановлює графік надання сторонами необхідних доказів. Даний документ не є процесуальним 

документом, але на практиці склалося так, що він має обов'язкову для сторін силу. У разі невиконання 

стороною встановленого графіка суд, з'ясувавши і оцінивши причини такого невиконання, може 

винести рішення за наявними документами. Таке рішення не може бути скасовано у вищій інстанції 

через його прийняття за неповно дослідженим доказам.  

В Японії широко використовується залучення громадян до участі в судовому процесі. Особи, які 

не мають юридичної освіти, але що володіють широким знаннями, великим досвідом роботи і 

авторитетом можуть бути членами комітетів щодо примирення, членами судових комітетів (в судах з 

розгляду справ в порядку спрощеного виробництва), представниками в сімейних судах, членами 

експертних комітетів, а також членами комітетів прокурорського нагляду (подібно суду присяжних).  

 Крім того, японська реформа в галузі вдосконалення цивільного правосуддя передбачає створення в 
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судах комісій фахівців, завдання яких допомогти судді розібратися в особливостях тієї чи іншої 

проблемної області.  

 Держава приділяє велику увагу розвитку альтернативних способів вирішення спорів і в ході 

здійснення реформ вдосконалення цих механізмів є одним з пріоритетних напрямків. Інститути 

посередництва і арбітражу в Японії мають давню історію, є звичними і тому досить міцно закріпилися 

в діловому обороті. 


