
3. Устанончий J(ОІ'онір трактуєтм:и tнночасно ик устанончи~-і акт та 
акт ннутріфірмоного рсгу.Іюнанн~І (орІ·ані:шІ(і~іно-уІІранлінсnки~-1 акт), 

що ліє ра3ом 3і стату-го УІ ІІРО'І'}ІІ'ОМ існунанни стнорсної орІ'ані3:шії. 

ОбГрунтовано, шо при у:к.1аданні договору про створення товари

ства слід придіТІяти увагу визначенню: умов зміни складу засновників 

топаристnа, порядку та ум оn оп.1ати акuій тоnаристnа. паслі;:rкіп песпос

часпої, пепоnпої оплати акuій, nі;:rпоnіда.1ьпості Ja пепа.1ежпе пикопап
пя умоn догопору та його пpanoni наслідки. 
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ОМЕЛЬЧУК О. С. 

І ІаціоюuІьний університет «О.'tсська юри1 tИ'ІНа акадсr-.1 іЯ>>, 
)torteнІ кафе;~ри І~инільноr·о rrpaнa, кант·сtат юрщrичних наук,;~01~ент 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІІ 
ІІ~:РСОІІЛ.JІЬІ ЮГО ІІРЛRЛ R ІЗРЛЇJІІ 

(НА ПРИКЛАДІ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН) 

Сучасний сніт ІІсреGунає н ~Ікісно інІІІОVІУ стані, у Іюріннинні 3 ІІОІІС
рсіtнім и сталіиVІи сусІІі.І hНОІ'О рtвнитку- н інфЩ1VІаІІі~і ному сусІІі.ІІ nет ні, 

де глобалізапійні процеси виступають основним вектором розвитку. 

ПодіТІяємо думку, шо у центр уваги сьогодні, особливо в контексті 

дос.1і;:rження релігійних правових систем, потрапляє питання що;:rо 

того. чи 11ас і чи може фепомеп г.1оба.1ізації Груптуnатися па ідеї зага.1ь

посnітопої стандарти:шuії (уніфікації)? Або ж. навпаки, глоба.тізація пе 
:шІІсрсчуt-: нсо6\1ежену ріjноманітністn, ІІііtкрсс;Іює ІІJІюралі::;м ІІрано

ІН1Х систем, цінностсtі, ІІ(О лсжатn н їх осноні, і ІІJІюраністичні ефекти 

глобалізаційн:их проuесів є більш реа.lістичними'? r 1]. 
Отже, рол.1ядаюч:и правову скла;:rову глоба.1ізації в контексті й 

впл:иву на національні правові систе:\'ш, актуальним пре;:rстав.1яється 
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Hi)(IIOHiilh на ІН1Танни: ЧИ VІОЖJІИНИЙ ТаКИЙ НІІ;ІИН на реліІ'іЙні СИСТеІ\НІ, 
:юкреVІа, іуле~ісnку'? Якою мірою це VІожлино, а,т(же реJІіІ·іі--іні норм11, 

1110 VІаютn Gожестненне ІІОХОJ(Женн~І і тис~ІЧШІітню історію :шстосунан

ня, в CILlY їх сакра.1ьності з не динамічними та незмінни:ми? Чи :можуть 
трансформуватися релігійно-правові _;югми, шо регулюють особистий 

статус людини, та одну -з його пайnажrпшіших скла;:юrшх - шлюбпо

сімейні nі;::пюсr:ши? 

Інтерес _;ю сі1t'ї n усіх суспL1ьстnах, будь-то світських чи ре.1ігійпих, 
Jначни~і, оскі;Іnки на ж ко ІІереоІІінити ролn ІІhОІ'О соІ(ішІnноІ·о інституту 

н соІ(ішІnно-історичноVІу ІІJJ()І[есі. Інститут ІІІлюGу. ~Ік скла;шна сімей

ного права, розr.1ядається як о;:rне з найважТІивіших підстав виник

нення сім'ї як осередку суспі.1ьства. Проблема регулювання шлюбно

сімейлих nідпосип с одпісю з пайактуальніших д..1я ncix націопальних 
праnоnих систем. 

Дослідпики сучасноїправоnої системи Ізраітпо nка 3ують па іспуnаппя 

н ніtі іlІЮХ СІUа}tоних: єнреіknке (іу}tейсnке) ре.1і1·ійнс 11рано ~~ к історичне 

І Іра но ЄНрСЙСhКОП) нар(Щута iJpaЇ.,ІhChKe НаІІ,іОН<-LІhНе І І рано ~ІК нGу,Т(ОНі:ІНУ 

в державний :механіз:м систему офіційно діючих в країні нор:мативних 

положень і настанов [2; З; 4]. Правова система Ізраі1ю представляє со
бою поєднання різних основоположних правових систем- традиційно

го ре.1ігійпого -закону та по-зитишюго _;:rержашюго праnа [5, с. 10]. 
Осношюю сферою регулюnанпя іудейського (релігійного) праnа с 

ІІерСО/Іі:І.,ІІ>ІІе ІІрі:ІВО ІТЮМа)(ИІІ СВрСЙСІ,КОЇ lli:lltiOІii:IJII>IIOCTi, а саме ІІИТШІ

ШІ, икі стосуютьси їхнІ,оІ·о осоGисто1·о статусу. ТоGто :ш ;шІюмоІлю іу

J(СЙсnкого 11рана рсгулюєтnси ко;ю таких ІІраноні;rносин, икі 3ачі1шютn 

осоGистіінтереси кожного єнрси: т-панни (щруженn і ро3лучснn, матс

рішІhНОІ'О утриманн~І ч;Існі н сімей та а;ІіVІснтін, 11итанни <<3аGорони>> (оG

меження в сі:мейно-шлюбних відносинах недієздатних осіб) r6, с. 261]. 
До регуляторів шлюбно-сі:мейних відносин в ІзраітІі релігійного ха

рактеру nідносять, перш за nce, Тору. До регу.1яторіn шлобпо-сі:\-tейrшх 
nідпосип n І.зраї.1і сnітського характеру nідносять: Закон про рішюпраn
пість жінок (1951 р.), який nстапошш приrшип ріnпопрашюсті жінкиn 
сімеі1но-ІІІJІюGних нілносинах; Закон 11ро ІІрано3)Щтністn та 011ікунстно 

(\962 р.), ИКИЙ І ІрИ роJ;ІуЧеННИХ та НИріІІІСННЇ ІІИТаНh УСИНОНJІеНЮІ aGo 
удочеріння ставить на перший п.1ан інтереси дітей; Закон про майнові 

відносини подружжя (1973 р.), який закріплює принцип <<рівноправ
ності і спіnробіпшuтnа>> подружжя при nирішеrші :майпоnих суперечок 

між ними. Цей закон запроnадив та легітимуnаn шлюбпий контракт. 

До педаnпього n Ізраї.1і .1егітимпими nnажалися лише nпутрішпьо 
конфесійні ІІІ;ІюGи, укJш;(е ні ні;шоні,т(н им и чинонни каv1и. ~~ кі GyJІ и ІІРС.Іt

станниками нііtІюні}tноїрс_ІІіІ·і~іної конфесії. ТоGто н І3раї.Іі не ни3нана

лися зУІішані шлюби. У 2010 р. у сфері регу.1ювання ш.1юбно-сі:мейних 
відносин стався прорив. Було прийнято 3акон про подружній союз 

осіб, які не спові_;:rують релігію, який дозволrв офіційно реєструвати 

450 



ІІиніJІnниі1ІІІ.-ІюG (тобто снітсnкиі1) н І3раЇ.-Іі Н1\1.-ІЮNІМ, н }І КИХ о;(на aGo 
оGrщні сторони не на.-Іежатn ;ю Gу;Ln-икої ре;ІіІіі1ної конфесії l7J. ЗІ·і;tно 
ІІрИІІИ<.:іН .Закону, ocoGa\H1, ИКі не CIIOHil()iKПh ре;ІіІ'іЮ, НИ3НаЮТhС}І такі, 
шо не є євреями, мусу.:Jьманами, J:рузами чи християнами. А1е ск.rш .. 1ася 
лшна практика. 3давалося 6, відпові.J:но J:O 3акону про по.J:ружній союз 
осіб. які пе споnідують релігію 2010 р., порушено багатоnікоnу тра.J:и
uію дошо J:ійспості n l3pai:Ji .:Jише ре .. 1ігійпих шлюбіn. Ві,::rкрито nі.:JЬІІИЙ 
шлях J:O у:к.1а,::rюшя по.J:ібпих ш.11обіn. О,::rпак гро~tа,::rяпи Ізраі:Jю, які ба
жаютn УКJІаСТИ ТаКОІ'О р(Ну IIIJI ю6, ~щiti<.:HIOIOTh І (е, }І К і J.LO 1Іриі1Н}ІТПІ HiiL

IIOHi.iLHOI'() 3акону. на Кі11рі та Прюі. 
Така практика свідчить, про упові.:Jьнений характер вп.:Jиву сучас

них реа .. 1ій на заса,::rні принципи ш .. 1юбно-сімейних ві.J:носин в Ізраї..1і. 

Очеви,::rно, необхі,::rен час д.т1я сприйняття нововве.J:ень, які трансформу

ють ,::rосить радика .. 1ьпо інститут ш.11обу n Ізраі:Jі. 
Отже, глоба.:Jізаuійпі процеси сп..1иnають па nci типи праnоnих сис

тс\11. АІС І Іраноні СИСТе\Н1 рс;ІіІіі1НОІ'О П1ІІУ \Шtіжс НС ІІі.іІ)(аКПhСИ ТаКИМ 

3\Іінам. Вони нкраі1 уІюні~Іnнено трансфор\іІукпnс}І, ТИ\11 Gі;ІnІІІе. у сфе

рі персона .. 1ьного права, до якого ві,::rноситься сфера ш.:Jюбно-сі:\1ейних 
відносин. А1е J:\1іни все ж таки ві,::rбуваються, на що вказує .. 1ега .. 1ізаuія 
у 2010 р. в Ізраі:Jі :\1ОЖ.lивості ук.:Jадання ш .. 1юбу :\1іж представникам:и 
рі3ІІИХ ре .. lіГіЙІІИХ КОІІфесій. 
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