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ЗАПОВІТ У НОТАРІАЛЬНІЙ ПРАКТИЦІ
Питання визначення спадкування за заповітом залишається одним з найбільш дискусійних
в науці. Науковцями пропонуються різні підходи до розуміння термінологічних
формулювань «заповіт», «стадії посвідчення заповіту», «підстава спадкування» ,
«тлумачення положень заповіту» тощо. Не менш важливим видається це питання і для
нотаріальної практики. Адже, «говорячи про спадкування законом і спадкування за
заповітом, слід завжди пам'ятати, що цей поділ має значення тільки в площині закликання
даної особи в якості спадкоємця» [3, c. 56].
Теоретичною базою даного дослідження стали праці таких вітчизняних і закордонних
цивілістів та процесуалістів як: О.О. Бичківський, Я.В. Ковальчук, Н.В. Лисенко, С.Я. Фурса.
Серед авторів робіт, пов'язаних з темою даного дослідження, слід відмітити О. Печений,
О.С.Йоффе, Л.К. Буркацький та інші.
Чинне визначення заповіту, що міститься у ст. 1233 ЦК України, є досить лаконічним і
визначає заповіт як особисте розпорядження фізичної особи на випадок своєї смерті. Більш
детальними є визначення заповіту, що пропонуються в юридичній літературі зі спадкового
права, так наприклад, Л. К. Буркацький виходить з того, що заповіт є вольовим
одностороннім актом фізичної особи (у тому числі подружжя) щодо розпорядження своїми
майновими правами власника на випадок смерті, вчиненим на користь однієї або кількох осіб
у формі і порядку, встановленому законом.
У класичній роботі зі спадкового права заповітом визнається розпорядження громадянина
на випадок смерті щодо свого майна, зроблене у встановленій законом формі. Погоджуючись
з визначенням О. С. Іоффе, який визначав заповіт як односторонній розпорядчий, особисто
формальний правочин, вчинений на випадок смерті з метою встановлення спадкового
правонаступництва [5, c. 128].
При посвідченні заповітів нотаріуси керуються нормами Цивільного кодексу України,
Закону України «Про нотаріат»[2], Порядком вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України[6], та Правилами ведення нотаріального діловодства.
Погоджуючись з Фурса Є. І., вважаємо , що слід виділити три стадії нотаріального
провадження при посвідченні заповіту:
І. Стадія відкриття – безпосереднє, особисте звернення заповідача до нотаріуса за
посвідченням заповіту [7, c. 675].
ІІ. Стадія підготовки передбачає перевірку належності цього питання до компетенції
нотаріуса (регулюється ст. 56 ЗУ «Про нотаріат»). До стадії підготовки відноситься
встановлення особи заповідача, перевірка його право- та дієздатності, та встановлення особи
представника, якщо заповідач не може власноруч підписати заповіт. За чинним Цивільним
Кодексом України(далі ЦК України) право на заповіт має фізична особа з повною цивільною
дієздатністю.
Також, стадія підготовки включає в себе перевірку відповідності форми і змісту заповіту
вимогам закону (зміст заповіту включає в себе час і місце його складання, має бути особисто
підписаний заповідачем, посвідчений особами, яким за законодавством надано таке право
[8], із зазначенням дати і місця народження заповідача [6]).
ІІІ. Стадія безпосереднього вчинення нотаріального провадження-визначення дійсної волі
заповідача на посвідчення заповіту та викладення заповіту на спеціальному нотаріальному
бланку та за певним змістом.
На превеликий жаль, більшість фізичних осіб, які проживають на території України,
погано проінформовані не тільки про юридичну природу заповіту, а про процедуру його
складання і посвідчення [3, c. 200].
В нашому суспільстві багато хто не розуміє значення заповіту, як певної форми
розпорядження на майбутнє. Ще однією позитивною стороною заповіту є те, що спадкоємці

не влаштовуватимуть воєн, коли йдеться про спадщину. Проблему поганого інформування
населення стосовно заповіту можна вирішити шляхом проведення роз’яснення щодо його
важливості в засобах масової інформації: по телебаченню, на радіо, в газетах, та журналах.
Окрім проблеми інформування, існує ще багато проблем з якими нотаріус зіштовхується
при вчиненні процедури посвідчення заповітів. Розглянемо деякі з цих проблем.
Існують певні законодавчі неузгодження щодо надання права посвідчувати заповіт
подружжя. Зокрема, ч. 2 ст. 56 ЗУ «Про нотаріат» забороняє посвідчення заповіту від імені
кількох осіб [2].
Серед науковців існує думка, що приписи даної статті не поширюються на випадки
складення заповіту подружжя. Свою думку вони обґрунтовують по-перше, тим, що
законодавчо дозволене складання спільного заповіту подружжя і такий випадок є єдиним
виключенням, а, отже, дані норми співвідносяться як загальна та спеціальна і по-друге, тим,
що норма щодо можливості складання заповіту подружжя є більш пізньою за часом
прийняття. Напевно, не можна сказати, що така позиція є цілком обґрунтованою, а отже,
необхідне внесення змін до ч. 2 ст. 56 ЗУ «Про нотаріат» для узгодження положень
законодавства, оскільки така норма є імперативною і не допускає виключень [4, c. 101].
На нашу думку найбільш доречним було б доповнення п. 6.4 Глави 3 Порядку вчинення
нотаріальних дій нотаріусами України положенням про те, що при нотаріальному
посвідченні відмови одного з подружжя від спільного заповіту подружжя, обов’язковою є
присутність другого з подружжя. Для цього нотаріус надсилає повістку поштою кожному з
подружжя, на якій вони ставлять підпис про її отримання. Якщо ж другий з подружжя не
може, або ж відмовляється з’явитися у нотаріуса, нотаріус може скасувати заповіт
подружжя, при наявності підпису другого з подружжя про його ознайомлення з повісткою [4,
c. 102].
Існують також проблеми подальшого тлумачення незрозумілих, або неоднозначних
положень заповіту, а для того, щоб не виникала така проблема, нотаріусу необхідно
роз’яснювати спадкодавцю, який склав секретний заповіт, необхідність чіткого викладення
положень у заповіті, а саме, чіткого визначення кола спадкоємців за заповітом, а також
часток майна, яке переходить до кожного з них, із зазначенням наслідків невиконання цього
положення.
Вищенаведене дозволяє зробити висновок про те, що наразі існує дуже багато проблем
при вчиненні такої нотаріальної дії, як посвідчення заповітів, починаючи із змісту самого
заповіту, і закінчуючи його розкриттям і тлумаченням. Вирішення цих проблем можна
досягти лише при спільній плідній праці науковців, практиків цієї сфери та законодавців.
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