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Конституції, захищати права та законні інтереси громадян і надавати їм необ&
хідну правову допомогу.

Розглянуті в даному дослідженні питання реформування адвокатури Украї&
ни є найбільш актуальними, однак не вичерпними. У процесі реформування
адвокатури підлягають вивченню й інші питання адвокатської діяльності,
такі, як: інститут стажування, порядок укладення і розірвання угод між адво&
катом і клієнтом, страхування відповідальності адвокатів, надання безкоштов&
ної юридичної допомоги та ін.

Хочеться сподіватися, що всі проблемні питання функціонування інституту
адвокатури будуть допрацьовані та врегульовані у відповідних законопроектах.
Прийняття нового Закону України «Про адвокатуру» зможе вирішити ряд про&
блем, які унеможливлюють повноцінну діяльність сучасної адвокатури, а зако&
нодавче закріплення і розвиток викладених нововведень дозволить вирішити
широке коло серйозних теоретичних і практичних проблем в організації та функ&
ціонуванні адвокатури України і створити інститут адвокатури, який відповідає
міжнародним стандартам і принципам світової адвокатської практики.
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СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ В УКРАЇНІ ТА ФРАНЦІЇ:
ПОРІВНЯЛЬНО�ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Кожному члену суспільства повинна бути гарантована можливість жити, пра&
цювати, накопичувати майно з думкою, що в разі його смерті все придбане
відійде близьким згідно з його волею або згідно із законом. Ще давнім римлянам
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були відомі два види спадкування: за заповітом або за законом. При цьому най&
давнішим видом спадкування було спадкування без заповіту, тобто за законом.

Цивільний кодекс України 2003 року (далі – ЦК України) [1] також передба&
чає два види спадкування: за заповітом або за законом. У разі спадкування за
заповітом воля спадкодавця виражається в заповіті. При спадкуванні за законом
до спадкування закликаються особи, яких законодавець називає спадкоємцями.

Що стосується науково&правових досліджень у спадкуванні взагалі, то даною
проблематикою займалися такі вчені, як О.Є. Блінков [2], І.А. Краюшкін [3],
О.В Грєнкова [4], К. Бик [5]. Також ці питання викладені в підручниках цивіль&
ного та торгового права зарубіжних країн під ред. Є.А. Васильєва та А.С. Комаро&
ва [6], під ред. В.В. Безбаха і В.К. Пучинського [7], С.І. Шимона [8] та ін. В умо&
вах становлення ринкової економіки збільшилась роль права приватної влас&
ності та порядку її спадкування, тому необхідно реформувати чинне законодав&
ство, розробити правовий механізм, який належним чином міг би захистити пра&
ва та законні інтереси громадян, що неможливо без всебічного розгляду правової
природи та особливості спадкування правових відносин. Тому метою даної науко&
вої праці є виявлення спорідненостей та відмінностей, які існують у правовому
регулюванні спадкування в Україні та Франції. Франція вибрана для порівняння
не випадково, бо, по&перше, як і Україна, вона належить до континентальної пра&
вової сім’ї, а по&друге, Франція входить до Європейського Союзу, до якого прагне
й Україна.

І в Україні й у Франції правова природа спадкування закріплена в Цивільно&
му кодексі, а саме: книга 6 «Спадкове право» ЦК України, а у Франції Титул 1
«Про спадкування» та Титул 2 «Про договори дарування та про заповіти» ЦК
Франції. В Україні та Франції існують спільні підходи щодо спадкування.

1. Основним змістом правил про спадкування за законом є:
а) коло спадкоємців;
б) черговість спадкоємців;
в) розмір спадкових часток.
2. Кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування в разі

відсутності спадкоємців попередньої черги (ч. 2 ст. 1258 ЦК України, ст. 734
ЦК Франції).

3. Існує спадкування за правом подання.
Відмінності між спадкуванням за законом в Україні та Франції полягають в

такому:
1. В Україні в разі відсутності спадкоємців за законом, усунення їх від права

на спадкування, неприйняття ними спадщині, відмови від її прийняття спад&
щина переходить у власність територіальної громади (ст. 1277 ЦК України).

У Франції в разі відсутності спадкоємців спадщина переходить до держави,
яка повинна бути введена у володіння нею згідно із ст. 724 Цивільного кодексу
Франції (далі – ЦК Франції) [9].

2. В Україні закріплена така черговість спадкування:
– діти спадкодавця, той із подружжя, який його пережив, та батьки;
– рідні брати, сестри, баба та дід як з боку матері, так і з боку батька;
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– рідні дядько та тітка;
– особи, які проживають зі спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років;
– інші родичі до шостого ступеня спорідненості та утриманці (ст.ст. 1261&1265

ЦК України).
Поняття «шостий ступінь спорідненості» невідомо широкому загалу і тому пе&

ресічний громадянин навряд чи зрозуміє зміст цього терміна. Ступінь спорідне&
ності визначається за кількістю народжень, що віддаляють родича від спадкодав&
ця. Отже, до шостого ступеня відповідно до доктрини цивільного права належать:

– онуки та онучки;
– правнуки та правнучки, племінники та племінниці, прабабки та прадіди;
– діти рідних племінників (двоюрідні онуки й онучки) і рідні брати та сес&

три діда та баби (двоюрідні дід та баба);
– діти двоюрідних братів і сестер (двоюрідні племінники і племінниці) і

діти двоюрідного діда та баби (двоюрідні дядьки та тітки);
– діти двоюрідних правнуків і правнучок (двоюрідні праправнуки і прап&

равнучки), діти двоюрідних племінників і племінниць (троюрідні онуки й
онучки) і діти двоюрідного дядька і тітки (троюрідні брати і сестри).

У Франції черговість спадкування залежить від близькості кровного спорід&
нення. За цим показником усі спадкоємці поділяються на «розряди». У разі
відсутності чоловіка (або дружини), які мають право спадкування, родичі закли&
каються до спадкування в такому порядку:

– діти та родичі за низхідною лінією (внуки, правнуки);
– батько, мати; брати, сестри та родичі за низхідною лінією;
– родичі за висхідною лінією, крім батька та матері (дід, бабка; прадід,

прабабка);
– родичі по бокових лініях, крім братів та сестер і родичів за низхідною

лінією останніх (ст. 734 ЦК Франції).
Як бачимо, за французьким законом, той із подружжя, який пережив спад&

кодавця, не віднесений до будь&якого розряду, але він наслідує поряд з кровни&
ми родичами.

3. В Україні розмір спадкових часток за законом є рівним (ч. 1 ст. 1267 ЦК
України).

Натомість у Франції розмір спадкових часток дещо інший, а саме:
– якщо в померлого не залишилося ні потомства, ані сестер, ані братів, то

спадщина переходить до батька та матері в рівних частках;
– якщо батько та мати померли раніше спадкодавця й у нього не залишило&

ся потомства, то спадщина переходить до сестер і братів у рівних частках;
– якщо батько та мати переживуть померлого й у останнього не залиши&

лось потомства, але залишились лише брати і сестри, то спадщина переходить
до батька та матері – по 1/4 кожному, а частка, яка залишилася, – до братів
та сестер. Але коли в живих залишився один із батьків, то йому переходить
1/4 частина, а 3/4 – до братів та сестер.

Як було зазначено вище, відповідно до ЦК Франції, той із подружжя, який
пережив спадкодавця, не віднесений до будь&якої черги, і його частка у спад&
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щині залежить від того, які родичі закликаються до спадкування. Але тому,
хто пережив подружжя і наслідує йому, необхідно:

а) перебувати в зареєстрованому шлюбі із спадкоємцем за його життя;
б) щоби не існувало рішення суду про встановлення режиму окремого про&

живання подружжя (сепарація).
Чоловік (дружина) померлого отримує:
– весь спадок, якщо немає родичів 1&3 розряду;
– 1/2 спадку, якщо немає родичів 1 розряду, а друга половина переходить

батькам померлого, якщо вони пережили його (по 1/4 кожному);
– узуфрукт (право довічного користування) на все майно, яке є, або право

власності на 1/4 майна, якщо є родичі 1 розряду.
У висновку необхідно зазначити, що незважаючи на те, що при визначенні

підстав спадкування законодавець віддає пріоритет спадкуванню за заповітом,
але в Україні, як свідчить практика, найпоширенішим є спадкування за законом.
Викликано це, мабуть, тим, що люди недовірливо поки що ставляться до заповіту
або юридичне не ознайомлені з його правовою природою і тому їм легше покласти&
ся на закон, який в першу чергу враховує близькість між родичами. Країни, які
взяті для порівняльно&правового аналізу, належать до однієї правової сім’ї. І як
бачимо, в Україні і Франції існує як спільне у спадкуванні за законом, так і
відмінності, які дозволяють простежити, що є положення в українському законо&
давстві не досить розроблені або в деяких випадках краще розроблені.

У ЦК України той із подружжя, який пережив спадкодавця, належить до
першої черги спадкоємців, і це цілком виправдано. Створюючи родину, ми зав&
жди обираємо собі людину, з якою прагнемо прожити життя, і ця людина стає
близьким родичем, хоча і не кровним.

Доцільно закликати до спадкування родичів спадкодавця незалежно від сту&
пеня спорідненості, як це закріплено в ЦК Франції. У ЦК України, крім ро&
дичів, до спадкування за законом закликаються особи, які проживають із спад&
кодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років (ст. 1264 ЦК України), але не
сформовано принципів, за допомогою яких можливо було б віднести ту чи іншу
особу до членів певної родини. Тому особи, які претендують на спадщину «як
члени родини», які не пов’язані із спадкодавцем родинними зв’язками, по&
винні доводити «членство» в судовому порядку.
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Є.В. Краснов

РЕАЛІЗАЦІЯ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПІВ МОП У ПРОЕКТІ
ТРУДОВОГО КОДЕКСУ

Наближення норм національного законодавства до світових стандартів є
важливою умовою на шляху для набуття членства в Європейському співтова&
ристві. Низкою нормативно&правових актів, прийнятих за роки незалежності
України, проголошено завдання щодо адаптації національного законодавства
до стандартів ЄС та МОП. Однією з цілей адаптації є розвиток національного
законодавства в напрямі його зближення із законодавством ЄС та забезпечення
високого рівня підготовки в Україні проектів нормативно&правових актів зако&
нодавства, що особливо актуально у зв’язку з підготовкою проекту Трудового
кодексу України [1].

Удосконалення чинного трудового законодавства України є нагальною по&
требою розвитку ринкових відносин. Подання Урядом на розгляд Верховної
Ради України проекту Трудового кодексу є значним кроком уперед у справі
реформування трудового законодавства України.

У передмові до проекту Трудового кодексу, що розміщений на веб&сайті
ВРУ, міністр праці й соціальної політики зазначив, що поданий проект розроб&
лено за підтримки Міжнародної організації праці шляхом реалізації проекту
технічного співробітництва «Україна: сприяння реалізації основних принципів
і прав у світі праці» [2]. До процесу розробки проекту було залучено широке
коло науковців, фахівців, представників профспілок та роботодавців. Концеп&
туальні засади ТК було визначено Концепцією реформування законодавства
України про працю України, схваленою на національній трьохсторонній кон&
ференції. Від першої версії проекту ТК до схвалення його Міжвідомчою трьох&
сторонньою групою, створеною при Міністерстві праці і соціальною політики
України, за участю міжнародних експертів було розглянуто понад тисячі заува&
жень і пропозицій, які надійшли від профспілок і організацій роботодавців.

Розглянувши проект Трудового кодексу, вважаємо за потрібне висловити
низку зауважень до вказаного проекту.

Генеральний директор Міжнародної організації праці Мішель Хансен у своїй
щорічній доповіді зазначив, що Міжнародна організація праці була створена в
момент, коли в Радянській Росії встановлювався комунізм. Історія МОП пояс&
нюється впливом комуністичної ідеології у світі [3]. Маючи власне розвинене
трудове законодавство, яке ґрунтувалось на захисті інтересів людини праці, ра&
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