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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФОРМИ ЗАПОВІТУ

pROSpECTS OF DEVELOpmENT OF FORm OF TESTAmENT

стаття присвячена дослідженню форм заповіту за законодавством україни в умовах новелізації чинного 
цивільного законодавства. Здійснюється аналіз правового регулювання форм заповіту, зокрема власноручного 
заповіту та розглядається питання електронної форми заповіту в сучасних спадкових правовідносинах, оскільки 
відбуваються інноваційні видозміни технічних засобів та програмного забезпечення із застосуванням новітніх 
засобів комунікації у взаємодії із світовою мережею Internet, розширюються межі технічних можливостей в 
роботі та їх застосування у віртуальному просторі, формується інтернет-середовище, що впливає на еволюцію 
цивільних правовідносин в тому числі використання інноваційних технологій при вчиненні заповіту передба-
чені в іноземних державах і можуть стати інноваційним надбанням сучасного інформаційного суспільства. на 
практиці вони застосовуються лише для висвітлення тексту заповіту на паперовому носії оскільки відповідно до 
статті 1247 цивільного кодексу україни електронна форма заповіту не передбачена, разом з тим і не передбачено 
проставлення електронного підпису на даному виді одностороннього правочину на відміну від форми вчинення 
та виразу інших правочинів щодо яких може застосовуватись електронна (не паперова) форма виразу та схвален-
ня шляхом накладення електронного підпису (аналогу власноручного). особливу увагу приділено використан-
ня сучасних комунікаційних технологій при здійсненні особистого розпорядження особи на випадок смерті та 
використання інформаційних технологій при внесення інформації про заповіт до електронної бази даних. також 
досліджуються особливості складення секретного заповіту та процедурні особливості його посвідчення. 

Прагнення україни стати повноправним членом Європейського союзу вимагає здійснити чимало дій щодо 
гармонізації національного законодавства до європейських стандартів, а спадкові правовідносини не є винятком. 
оскільки заповіт відіграє вагоме місце в спадковому праві, норми щодо його форми та особливості викладу 
повинні розвиватись разом із стрімким розвитком спадкових правовідносин в тому числі. на підставі цього здій-
снено узагальнення законодавчих положень та проведено порівняльний, а також сформульовано позицію щодо 
вдосконалення законодавства україни. 

Ключові слова: спадкування, спадкування за заповітом, заповіт, форма заповіту, власноручний заповіт, 
посвідчення заповіту.

The article is sanctified to research of forms of testament on the legislation of Ukraine in the conditions of novelty of 
current civil legislation. The analysis of the legal adjusting of forms of testament comes true, in particular the handwritten 
testament and the question of electronic form of testament is examined in the modern inherited legal relationships, as there are 
innovative modifications of technical equipments and software with application of the newest facilities of communication in 
co-operating with the world network of Internet, the limits of economic feasibilities in-process and their application broaden in 
virtual space, an internet-environment that influences on the evolution of civil legal relationships including using of innovative 
technologies for the feasance of testament is envisaged in the foreign states and can become innovative acquisition of mod-
ern informative society is formed. They are used in practice only for illumination of text of testament on a paper carrier as in 
accordance with the article 1247 of the Civil code of Ukraine the electronic form of testament is not envisaged, at the same time 
and filling in of electronic signature is not envisaged on this type of unilateral legal contract unlike the form of feasance and 
expression of other legal transactions in relation to that the electronic(not paper) form of expression and approval can be used 
by imposition of electronic signature(to the analogue handwritten). The special attention is spared the use of modern commu-
nication technologies during realization of the personal order of person in case of death and use of information technologies at 
bringing of information about a testament to the electronic database. Aspiration of Ukraine to become the full-fledged member 
of European Union requires to carry out quite a bit actions in relation to harmonization of national legislation to the Evropean 
standards, and the inherited legal relationships are not an exception. As a testament plays a ponderable place a probate law, 
norms in relation to his form and feature of exposition must develop together with swift development of the inherited legal 
relationships including. On the basis of it generalization of statutory provisions is carried out and the comparative is conducted, 
and also position is set forth in relation to perfection of legislation of Ukraine.

Key words: inheritance, inheritance after a testament, testament, form of testament, handwritten testament, testa-
ment certificate.
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Вступ. ключовим аспектом в сфері спад-
кування є правильність виразу розпорядження 
заповідача на випадок його смерті. Заповідач 
здійснюючи своє волевиявлення щодо сво-
го майна повинен читко виразити свою волю, 
а відповідне його розпорядження повинно бути 
належним чином зафіксоване та не піддаватись 
в подальшому жодним сумнівам.

країни континентальної Європи здебільшо-
го солідарні у переліку законодавчо закріпле-
них форм заповіту. такими формами виразу 
власного розпорядження на випадок смерті 
є власноручний заповіт, заповіт у формі публіч-
ного акту та секретний заповіт. 

форма заповіту є одним із найважливіших 
елементів дійсності заповіту і кожна держа-
ва закріплює в національному законодавстві 
власні вимоги щодо процедури складання 
даного розпорядження та форми його виразу. 
Більшість країн визнають заповіт нікчемним 
у випадку недотримання законодавчо закріпле-
ної його форми .

Аналіз основних досліджень. Дослідження 
питання форми заповіту висвітлене в працях 
таких провідних українських науковців у сфері 
цивільного права як: ю.о. Заїка, о.Є. кухарєв, 
З.в. ромовська, М.о. Михайлів, і.в. спасибо-
фатєєва, с.Я. фурса, Є.і. фурса, Є.о. Харито-
нов та інших фахівців з цих питань.

Метою даної роботи є аналіз змісту норм 
спадкового права щодо форми заповіту, харак-
теристиці особливостей форми виразу розпо-
рядження особи на випадок її смерті, порів-
няльного аналізу відповідних приписів закону 
з європейськими стандартами та визначення 
основних напрямків вдосконалення законодав-
ства україни.

Виклад основного матеріалу. Заповіт 
виступає важливим елементом спадкових пра-
вовідносин та відіграє важливу роль у захисті 
прав та інтересів спадкодавця та спадкоємців. 
кожна особа вправі здійснити заповідальне 
розпорядження та обрати форму в якій воно 
буде вчинено. цивільний кодекс україни (далі 
цк) законодавчому рівні передбачає лише одну 
форму цього одностороннього правочину – 
письмову і закріплює його легалізацію шляхом 
нотаріального посвідчення, проте порівню-
ючи законодавство україни із законодавчими 
актами європейських країн важливим є той 

факт, що в україні передбачений також секрет-
ний заповіт, який в Європі вважають формою 
заповіту, а в україні видом. Можна схилятися 
до поглядів науковців як з європейського так 
і з українського боку, адже секретний заповіт 
також укладається у письмовій формі з нотарі-
альним засвідченням.

Загалом аналіз форм заповітів, що перед-
бачені законодавчими актами деяких країн 
Єс дозволяє визначити основні моменти, які 
потрібно врахувати українському законодавцю 
під час проведення гармонізації національно-
го законодавства до стандартів Європейського 
союзу, зокрема, проаналізувати переваги форм 
заповіту, які не передбачені українським зако-
нодавством та розглянути можливість імпле-
ментації відповідних норм в національне зако-
нодавство україни.

найбільш поширеними формами виразу 
власного розпорядження на випадок смерті 
серед зарубіжних правових систем є заповіти 
які складаються власноручно заповідачем (іта-
лія, франція фрн), заповіти які посвідчуються 
нотаріусом або посадовими особами які мають 
на це право, усні заповіти які посвідчуються за 
участю свідків (фрн, сШа). Щодо заповітів які 
складаються власноручно в цивільних кодек-
сах цих держав закріплено, що вони повинні 
бути власноручно написаними, підписаними 
та датованими заповідачем та передані нотарі-
усу у закритому конверті. на відміну від країн 
континентальної Європи законодавство англії 
передбачає лише одну форму виразу розпо-
рядження – заповіт повинен бути складений 
у письмовій формі, підписаний заповідачем 
і засвідчений за участю не менше двох свідків .

отож правові системи різних держав харак-
теризуються окремими вимогами щодо форми 
заповіту і з приводу цього виникає чимало колі-
зій на шляху здійснення спадкового правонас-
тупництва. З метою сприяння безапеляційної 
реалізації спадкового правонаступництва у між-
народній практиці здійснюються необхідні кроки 
для уніфікації колізійних норм. Зокрема у сфері 
міжнародних спадкових правовідносин вступи-
ла в силу вашингтонська конвенція про єдиний 
Закон про форму міжнародного заповіту 1973 р., 
яка станом на сьогодні діє в: канаді (у Маніто-
бі та нью-фаундленді), лівії, нігерії, Португа-
лії, еквадорі, на кіпрі, Бельгії, італії, словенії,  
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Боснії і Герцеговині, франції [2]. Про те украї-
на не є учасницею цього міжнародного акту і її 
положення не відображені у нормах національ-
ного законодавства щодо форми заповіту . 

Про те єдиним способом врегулювати спад-
кові правовідносини з іноземним елементом 
є прийняття універсальних міжнародних дого-
ворів у вигляді конвенцій. 5 жовтня 1961 року 
прийнято конвенцію про колізії законів, які сто-
суються форми заповітів , а 17 грудня 2009 року 
україна приєдналася до неї шляхом прийняття 
Закону україни «Про приєднання україни до 
конвенції про колізії законів, які стосуються 
форми заповітів» [3] із застереженням залиши-
ти за собою право не визнавати заповіти , які 
вчинені громадянами україни в усній формі, 
крім тих які вчинені у виняткових обставинах 
(застереження до ст. 10 конвенції).

 За загальним правилом заповіт складаєть-
ся в письмовій формі, із зазначенням місця та 
часу його складання, має бути особисто підпи-
саним заповідачем та посвідчений нотаріусом 
або іншими посадовими особами, службовими 
особами [1]. у випадку не посвідчення запо-
віту нотаріально, його дійсність встановлюва-
тиметься судом. в свою чергу суд в результаті 
всебічного розгляду справи та незаперечнос-
ті доказів може визнати такий односторонній 
правочин дійсним, якщо зміст заповіту відпо-
відає справжній волі особи та існували обста-
вини що недавали можливості заповідачу його 
нотаріально посвідчити. Проаналізуємо Поста-
нову Пленуму верховного суду «Про судову 
практику розгляду цивільних справ про визна-
ння правочинів недійсними» від 06.11.2009 р., 
відповідно до п. 14 якої не допускається визна-
ння нікчемного заповіту з порушенням фор-
ми та відсутності нотаріального посвідчення 
дійсним так як ст. 1257 цк передбачає його 
нікчемність. Положення ст. 219 цк застосову-
ються до усіх односторонніх правочинів в тому 
числі і до заповітів, відтак аналізуючи поло-
ження даної норми та враховуючи прийняття 
Закону україни «Про приєднання україни до 
конвенції про колізії законів, які стосуються 
форми заповітів» від 17.12.2009 р. із застере-
женням до ст. 10 конвенції положення п. 14 
даної Постанови не застосовуватимуться.

інноваційні технології швидко входять в усі 
галузі нашого життя, а їх стрімкий розвиток 

інноваційних технологій дозволяє здійснити 
волевиявлення особи із їх застосуванням, аса-
ме вчинити відповідну дію із застосуванням 
новітніх засобів комунікації в поєднанні із 
світовою мережею Internet. отримання інфор-
мації через Internet є інновацією в використан-
ні нововведень у вигляді новітніх технологій 
з врахуванням послідовності життєвого циклу 
інновацій вчинення заповіту в електронній 
формі передбачено в деяких іноземних держа-
вах. Застосування електронної форми запові-
ту є інноваційним надбанням інформаційного 
суспільства. Про те сучасні можливості вико-
ристання інноваційних технологій не знайшли 
поки відображення в нормах цивільного зако-
нодавства україни. відповідно до положень 
ст. 209 то ст. 1247 цк заповіт складається 
в письмовій формі, що означає його письмовий 
виклад на паперовому носії з проставленням 
власноручно підпису заповідача на ньому та 
посвідчується нотаріально шляхом нанесен-
ня посвідчувального напису на документі на 
якому викладено сам текст. текст може бути 
написаний власноручно або набраний за допо-
могою технічних засобів. відповідно ст. 207 
цк правочин вважається таким що вчинений 
в письмовій формі, якщо його зміст зафіксова-
ний в одному або кількох документах (в тому 
числі електронних), у листах. телеграмах, яки-
ми обмінялися сторони [1]. Постає питання 
можливості застосування даного положення 
щодо заповіту, асаме можливості використання 
електронної непаперової форми викладу, адже 
електронне листування є також формою вира-
ження волі особи. на сучасному етапі розвитку 
суспільства використовуються новітні техно-
логії електронного спілкування, електронно-
го листування, електронних повідомлень для 
вираження волі осіб які знаходиться віддале-
но. відповідно до п. 3 ст. 207 цк для схвален-
ня правочину може використовуватись елек-
тронний підпис (аналог власноручного). Чи 
може застосовуватись дане положення щодо 
заповіту? серед науковців формується думка 
щодо неможливості застосування положень 
ст. 207 цк до вчинення заповіту оскільки запо-
віт – це односторонній правочин і не очікуєть-
ся зустрічної волі зі сторони іншої особи щодо 
волевиявлення в ньому, а також не вимагаєть-
ся обміну документами щодо його складення 
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та волевиявлення в ньому [4], а доступність 
застосування електронного підпису у запові-
ті знівелює вимогу законодавця в ст. 1248 цк 
щодо його власноручного підписання заповіда-
чем. окрім того положення даної статті закрі-
плюють можливість власноручного написання 
заповіту заповідачем, викладення його за допо-
могою технічних засобів, або ж на прохання 
особи нотаріус може власноручно записати 
заповіт зі слів заповідача. у будь-якому випад-
ки особа яка здійснює особисте розпоряджен-
ня на випадок своєї смерті повинна підписати 
його власноручно не залежно від форми викла-
ду. о.Є.кухарєв вважає , що правила щодо фор-
ми та порядку складання заповіту є умовами 
чинності заповіту та обґрунтованими обмежен-
нями зовнішнього вираження свободи заповіту 
[5, с.78]. в свою чергу М.в. Мацегора дотри-
мується думки, що письмова форма є лише 
проміжним етапом, який з часом пройде моди-
фікацію завдяки використанню технічних засо-
бів та приведе до запровадження електронної 
форми. [6, с.149].

Ще одним способом здійснення волевияв-
лення особи виступає секретний заповіт (таєм-
ний). Практика складання і посвідчення такого 
виду заповіту існує вже давно. особливістю 
такого виду заповідального розпорядження 
є те, що процедура його складання, та посвід-
чення є дещо відмінною від загальноприй-
нятого заповіту. основною його особливістю 
є повна таємність та конфіденційність змісту 
щодо кола осіб окрім самого заповідача. нота-
ріальна дія по відношенню до даного запові-
дального розпорядження має свої процедурні 
особливості – нотаріус не посвідчує сам запо-
віт, а лише вчиняє посвідчувальний напис на 
закритому конверті в якому поміщено заповіт 
та засвідчує справжність підпису заповідача на 
даному заповідальному розпорядженні, при-
ймає його на зберігання та вносить відомості 
до спадкового реєстру. такий заповіт може 
бути складений з порушенням вимог зако-
нодавця, а нотаріус не взмозі вказати на його 
помилки, які суперечать закону і як наслідок 
такий заповіт в майбутньому може визнава-
тись недійсним. Про те він може бути визна-
ний недійсним лише при оголошенні, і таким 
чином заповідач не зможе його змінити і спад-
кування буде відбуватись за законом [7].

серед правознавців існує думка що серед 
форм заповітів є секретне форма заповіту, 
про можемо констатувати що форма заповіту 
даного виду є письмовою, а здійснене запо-
відальне розпорядження є таємним (секрет-
ним), оскільки окрім як в письмовій формі 
його жодним чином неможливо викласти та 
без такого викладу неможливо вчинити нота-
ріальну дію посвідчення справжності підпи-
су заповідача на цього виду заповіті та взяти 
його на зберігання нотаріусом. Що стосується 
обов’язковості складання його власноручно чи 
з використанням технічних засобів викладу 
текстів то чинний цивільний кодекс не містить 
чіткої вказівки на форму викладу такого запо-
відального розпорядження. Без відповіді зали-
шається питання ідентифікації автора цього 
заповіту якщо від складений не власноручно, 
а із застосуванням технічних засобів, що не 
виникає при здійсненні заповідального розпо-
рядження яке посвідчується нотаріусом або 
іншими посадовими, службовими особами. За 
таких умов можливо варто передбачити мож-
ливість складання заповіту у формі відео чи 
звукозапису в якості винятку для осіб з обме-
женими фізичними можливостями [8, с. 153]. 
тому логічним було б зазначити законодавцю 
особливості складання такого виду заповідаль-
ного розпорядження заповідачем в присутності 
свідків чи присутності нотаріуса без ознайом-
лення з його текстом із збереженням таємності 
викладеного в ньому та без озвучення а також 
обов’язкового скріплення підписом даного 
заповідача та поміщення його в конверт на яко-
му нотаріус вчинятиме посвідчувальний напис 
в їх же присутності.

Здійснюючи аналіз форми заповіту можемо 
зазначити, що попри чітку вказівку законодав-
ця щодо форми заповіту та визнаючи всі пере-
ваги та недоліки, узагальнюючи європейську 
практику, здійснюючи спостереження за розви-
тком суспільних відносин, технічних засобів, 
прослідковуючи стрімку інтеграцію україни до 
Євро союзу можемо прийти до висновку, що 

впровадження інноваційних технологій не 
тільки щодо внесення інформації про заповіт 
до електронної бази даних але й застосування 
їх як форми даного правочину сприяла б уріз-
номанітненню способів вираження волевияв-
лення особи, що дозволило б використовувати 
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дану форму для виявлення власної волі у від-
даленому місці, або у випадку надзвичайних 
ситуацій чи воєнного стану. Як перспективу 

вбачаємо перспективу внесення змін до зако-
нодавства україни з метою інтеграції до Євро-
пейського союзу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. цивільний кодекс україни від 16.01.2003 р. (зі змінами і доповненнями) // офіційний вісник україни. – 

2003. – № 11. – ст. 461.
2. вашингтонська конвенція щодо форми міжнародного заповіту – [електронний ресурс] // режим доступу: 

http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.
3. Про приєднання україни до конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповітів: Закон україни 

від 17.12.2009 р. № 1772-VI // відомості верховної ради україни. – 2010. – № 9. – ст. 82
4. сфасибо-фатєєва і. науково-правовий висновок щодо форми заповіту / і. сфасибо-фатєєва // юридичний 

радник. – № 2 (44).
5. Kukhariev O. (2013) Spadkove pravo Ukrainy: navch. Posibnyk [The inheritance law of Ukraine : a textbook]. 

Kyiv : Alerta, 328 p. (in Ukrainian).
6. Matsegora M.V. (2007). Form of the will: formation, development, modern requirements. Forum of rights, no. 2, 

p. 146–150. (in Ukrainian).
7 рябоюнь Є. о Проблеми правового регулювання інституту секретних заповітів за новим цивільним кодек-

сом україни / Євген рябоконь // вісник київського національного університету імені т. Шевченка юридичні 
науки. – 2004. – № 56-59. – с. 151-154.

8. Заіка ю.о. Законодавчі проблеми спадкового права. вісник Хмельницького інституту регіонального управ-
ління та права 2013 р. 103 с.


