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СЕКЦІЯ 1.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА.
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ.
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ ЩОДО
ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА ПАКИСТАНУ
БЕДРІЙ Мар’ян Миронович,
к. ю. н., асистент кафедри основ права
України Львівського національного
університету ім. І. Франка

У сучасній юридичній науці зростає актуальність та інтерес до порівняльно-правових досліджень, і в тому числі історикокомпаративних. Такі дослідження дозволяють пізнавати феномен права комплексно, всебічно в його різносторонніх проявах.
На жаль, в українській юридичній літературі ще надто мало таких публікацій, тому присутній значний простір для наукових
пошуків. Зокрема, маловідомий в Україні аспект розвитку світового права становить історія звичаєвого права Пакистану, яка
має безпосереднє значення і для сьогодення цієї держави.
Пакистан (на мові урду – «земля чистих») є доволі молодою
державою, оскільки його незалежність була проголошена в 1947 р.
З давніх часів його населення мало етнічну приналежність до
індійського народу, однак його ісламізація спричинила розрив
з індійською традицією та формування власної нації. На території сучасного Пакистану у ІІІ–ІІ тис. до н. е. утворилися найбільш давні індійські міста-держави – Хараппа (Панджаб) та
Мохенджо-Даро (Сінд), що з приходом аріїв були інтегровані
до складу їхньої держави в Індії. У І–ІІІ ст. н. е. пакистанські
землі, як і Північна Індія, Афганістан і Середня Азія перебували в складі Кушанської імперії. У VIII ст. в Пакистані почав
активно поширюватися іслам, а індійська кастова система поступово втрачала своє значення. У 977–1186 рр. значна части7

