
Державний устрій таДержавний устрій та
імператори Японіїімператори Японії

ХХ-ХХІ стХХ-ХХІ ст..





 Японія є унітарною демократичною національною
державою з парламентсько-конституційною
монархією. Її основний закон — Конституція
1947 року. За Конституцією влада в
Японії поділяються на три гілки —
законодавчу, виконавчу і судову. Першу представлено
Парламентом, другу — Кабінетом міністрів і
місцевими органами виконавчої влади, третю —
Верховним і регіональними судами. Місцеві громади
різних рівнів мають широкі права самоврядування.
Основний закон передбачає відмову Японії від війни
як засобу вирішення міжнародних проблем та
відсутність інституту збройних сил.



Будинок Парламенту в ТокіоБудинок Парламенту в Токіо



 Парламент Японії
найстаріший в Азії.
Він складається з
нижньої Палати
представників і

верхньої Палатирадни
ків. Перша

формується з 480
депутатів, які

обираються на 4
роки; друга — з 242

депутатів, які
обираються на 6

років.



 Формальним головою держави є
Імператор Японії, символ державності
і національної єдності. Він
позбавлений права керувати країною й
виконує лише церемоніальні функції.
Чинним Імператором країни є Його
Величність Імператор Акіхіто.
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Роки
правління

Ім'я Особисте ім'я Коментарі

1867 по 1912 Імператор Мейдзі Муцухіто
перший Імператор
при конституційній
монархії

1912 по 1926 Імператор Тайсьо Йосіхіто

1926 по 1989 Імператор Сьова Хірохіто
останній
Імператор, що мав
реальну владу

1989 і дотепер Імператор Акіхіто Акіхіто
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 Імператор Ме́йдзі— 122-й Імператор
Японії, синтоїстське божество. Роки

правління: 13 лютого 1867 — 30 липня
1912. Символ реставрації Мейдзі,

«батько» Японської імперії. Провідник
модернізації та вестернізації Японії, що

перетворив федеративну аграрну країну
в передову унітарну централізовану

індустріальну державу. Завдяки
здобуткам в державотворенні,
скромності та високому рівні

самодисципліни користувався великим
авторитетом у сучасників.





 30 липня 1912 року Імператор Мейдзі
помер від загострення цукрового

діабету в 59-річному віці. Його поховали
за державний кошт у гробниці Фусімі-

Момояма в районі Фусімі міста Кіото. На
пам'ять про Імператора японський уряд
спорудив велике синтоїстьке святилище

Мейдзі в Токіо.



 Імператор Тайсьо́ — 123-й Імператор
Японії, синтоїстське божество. Роки
правління: 30 липня 1912 — 25 грудня
1926. Перший японський монарх, що вів
моногамію при Імператорському дворі.



 Імператор Тайсьо в дитинстві страждав
менінгітом. В молоді роки хвороба
пройшла, але скоро монарх знову
занедужав. Через це він не міг вповні
виконувати свої державні обов'язки.
Зокрема, після 1919 року церемонія
відкриття Парламенту відбувалася за
його відсутності. Тому 1921 року уряд
Японії призначив хворому монарху
регента — Великого сина Імператора,
принца Хірохіто.



 25 грудня 1926 року Імператор Тайсьо
помер у 47-річному віці.



 Імператор Сьова— 124-й Імператор
Японії, синтоїстське божество. Роки
правління: 25 грудня 1926—7 січня
1989. Прижиттєве ім'я — Хірохі́то. Його
правління є найдовшим імператорським
правлінням в історії країни, під час
якого японське суспільство зазнало
докорінної перебудови — переходу від
мілітаризму до демократії.



 Хірохіто був «пересічним» монархом
Західного зразка, останім живим

імператором без імперії. Решту свого
життя він присвятив виконанню

обов'язків «символу нації» і «голови
держави», які поклала на нього нова
конституція: організація публічних

бенкетів, презентацій, прийом
іноземних гостей та представлення

Японії за кордоном. Хірохіто
продовжував правити, але не керувати.

Він доклав чимало зусиль для
демократизації Японії та відновлення

іміджу його країни у світі.



 Його Величність Імператор Акіхі́то 125-й
Імператор Японії. Править країною з 7
січня 1989 року. Девізом правління є

Хейсей — «мирне правління».



 Як і його батько, Імператор Акіхіто
захоплюється біологією та іхтіологією.
Опубліковано 25 його наукових робіт
про морських бичків. 1986 року його

було обрано почесним членом
Лондонського товариства Ліннея —

міжнародного товариства біологів. Крім
того, він цікавиться історією. У заняттях

спортом надає перевагу тенісу (із
майбутньою дружиною він
познайомився на корті).



 Імператор має
трьох дітей: крон-
принц Нарухіто (23
лютого 1960 року),
принц Акісіно (30
листопада 1965
року) та принцесса
Сайако Курода (18
квітня 1969 року).



Імператор Акіхіто вірнийІмператор Акіхіто вірний
хранитель традицій Японіїхранитель традицій Японії
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