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ОСОБЛИВОСТІ СПАдКУВАННЯ ЗА ЗАПОВІТОМ 

Спа.акуnаппя:и палшасться перехі.а :майпоnих праn та обоn'язкіn 
по:иер .. 1ого гро~tаJ:ЯІІИІІа (спа,::rкодаnuя) до іпших осіб (спадкос:мuіn). 
СІшJ·tкунанн~І 3<Ір(ЧИЖ)ОІ ІІ~с н жжюJ.соному сусІІі;Іhстні, а .. Іс саме СІІ<ІіL

конс 11рано ниник.;ю JІИІІІС :1 Іюшюю ;(сржани, ика 33ХИІІІа;ш Інтереси 

в .. 1асників. Право спацкування дуже тісно пов'язано з право:v~ в.1асності, 
адже спадкування є о.ани:v~ із самих поширених способів набуття права 

в .. 1асності, та с . .чтує охороні uього права. 
Питаппя шодо поняття та поря.аку спа.акушшпя 3а :шпоnі

ТО:\1 nиnчало багато uиni.:riicrin, а саме: С. Я. Фурса, В. К. LJ;ропикоn, 
В. І. СсрсGрон<:nкиtі, Я. М. Шенчен ко, ;l. І Mciit-:p, К. П. ПоGє.;юно<:І(СН, 
Й. О. Покрон<:nкиtі та ін111і. 

(),:[НИМ і3 ІІ.ИНіJІhНИХ ІІран. ~ІІ<і ІІСрс,:tGачсні 1\ині;ІhНИМ К(НСКСОМ 

України- є право заповідат:и :\'rайно. ЦК України .аає швначення запо

віту: заповіто:\1 є особисте розпоря.аження фізичної особи на випа.аок й 

сжрті [ 1, ст.1233] 
Ск.:шдаппя заповіту. 3а сnосю приро..::rою. с о..::rпостороппі:\1 праnо

чиІюvІ, а TOV1Y \ІаС ВІ,:LІІОІНіLаП1 УСІ\1 JаПІ;ІІ>ІІИМ 1\И\ІОІ"аМ, ~11<1 <:тав;ІИТІ,<.:~І 

Ж) 11равочинів. а <:<нІс: І) :~міст -шІювіту 11е vюже су11ерсчити :шкону; 2) 
1аІІоІІі;шч мас Gуп1 ,:tіс1,:tатІІИМ ІШ \110\ІІСІІТ ук~І<1ЛШІШІ ~шІюніту; 3) :~міст 
3а1юніту \Іаt; ні;юGражати :tiikнy но.Ію :шІюні;шча; 4) 3сшоніт маt: Gути 
нчинсни ti у формі, нстанонJІсніі1 3аконом; 5) ум они 3а1юніту \Іаютn Gути 
з.аійсненними [2, с. 768]. 
Шо стосується спа.акооtuів за заповіто:\t та за законо:\t, то, відпо

відно до ст. 1222 ЦК України, ними :\южуть бути фізичні особи, які є 
ЖИІШ:\ПІ па час nі.акриття спа.ащипи, а також ті особи, які бу.1и зачаті 

за життя спа.ако..::rаnuя та народжені ЖІ:ШІНПІ піс.1я відкриття спадшипи. 
СІш;tкоt-:МІІ~Іми :ш 3аІюніто\1 можутn Gути юрrщичні осоGи та інІІІі уча<.:

ники І(Ин1;1nних 11ранонщносин. 

Посвідченню пtІJІягають .:шше ті заповіти, які с:к...1адені особисто запо

ві.Jачем. Не ..::rопускається посві.Jчення заповіту, який по..::rаний через пре..::r
ставника. У заповіті :\tає бути зазначене місuе та час його ук.:Jа.аання, та 

nіп поnинеп бути пі..::rписапий особисто запоnі.ааче:м. Якшо через хnоробу, 

фішчпу na.ay або з інших поnажпих причин особа пе може &lасІюручпо 
ІІіJ(ІІи<:ати 3а1юніт, то пщі 3а їl ;юручснн~І\І та у її ІІри<:утності і у ІІри<:утності 

нотаріуса 3а1юніт може Gути ІІіJ(ІІи<:аниіі інІІюю осоGою. Ті 11ричини, 3 ~І ких 
O<:oGa не \IOI"Jia ІІі,Т(ІІІ1СаТИ 3аІЮНіТ, 3а3НаЧаЮ'І'І:.<:~І у IIO<:Hi;lЧYH<-LihHO\IIY НаІІИ<:і. 

Не вправі підписувати заповіт за заповідача та особа, на користь якої 

запові.аається :\'rайно. Якшо заповідач сліпий чи непись:\1енний, то то.аі 
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нотар1ус :шчитуt: ~-іоVІу текст 3а1юкіту, 11ро ІІ(О роGитnси ні;(Іюні;rна ні;r

мпка на jаJюніті. ЯкІІ(О с.ІіІш ocoGa ІІІн:nмснна, тонона саVІа ІІіЛІІисує 
:ШІІОКlТ . 

.Заповіт має бут:и сЮІа.іІений таки:м чином, щоб після відкриття спа.іІ

шини розпорядження заповідача не виЮІикало суперечок або неясності 

[3. с. 349]. У бу.іІь-якому :шпоnіті пайnажrпшіши11 с призпачепня СШl.іІ
космціn. -Запоnі.іІач :може при:шачити сnоїм спадкосмцем О.іІІІУ особу, та 

Jалишити їй усе епос майно, а може призначити кілька спадкосмuіn, 
]10:1110}lі;ІИКІІІИ СНОЕ \Ші1но МіЖ НИVІИ. А ТаКОЖ СІІа/(КОіШКСІІh МОЖС )[0-

руЧИТИ О)[НОМУ ЧИ KiJІhKOM Clla/(KOt:MII,~IM :ш рахунок СІІаДКОКОІ"О маі~ на 

виконати певні дії на користь третьої особи, яка названа в заповіті. 

Пок.1а1Іання виконання таких обов'язків на спа.іІкоє:мuя називається 

Jапоnіда.1ьпим nі.іІказом [2, с. 774]. 
У спа.іІкоnому праnі існус таке яnище, як підприJпачеппя спадко

С:\ЩЯ. Підприлшчеппя:м спадкоо1ця назиnасться призпачепня спа.іІ
ко,Іщкцс_v1 }ЩІЩТКОІЮІ"О Clli:I)[KOt:MIIJI на ТОЙ НИІІаЛОК, ИКЩО ОСНОКНИЙ 

CJІaЛKOt:.\1Cilh, ИКИі~ НКЮаниtі у 3аІІОКіті, ІІОМрС раніНІС СІtа}(КО,ІЩКЦ~І а()о 

відмов:иться від спадш:ини. Також, .іІО заповіту :може бути вЮІючено 

розпорядження не :майнового характеру (наприклад, про порядок про

ве.іІення поховання заповідача, про бажання пр:изнач:ит:и опіку на.іІ не

пошюлішім) [3, с. 357]. 
У ЦК України Jапоnі.іІачу па.аапа мож.1иnість сюпtсти заповіт з у:мо

Іюю. А1с, І ІрИ І(І,О_\1У, СІІ<і}(КО)ШВСІІІ> НС \10ЖС :ю()ов\ІJУІШТИ СІJа}(КОСМІ(іВ 

у_\10ВаМИ, ВИКОІШІІІІИ ИКИХ ІІОруІІІУІШJІО () JaKOII, НОр_\1И _\10ра.ІІі ЧИ оG

мсжунало ()їх 11рако.щатністn. 

Також, 3акон :шGс3ІІсчує І Ірака та інтереси так :1каних оGок's-нконих 

СІШ/(КОЄVІІ(іК, то() то ТИХ осі(), ИКі 3аКЖЛИ MaiOTh І Іра но на частку СІJаіlІІ(И

НИ, незважаючи на з:міст заповіту . .Цо таких осіб належать: неповно.1ітні 
або непраuез.іІатні діти по:мерлого (у томучислі і усиновлені), непрацез

датне ПО.іІружжя та непрацездатні батьки (у то1tу числі і усшюnителі). 

ЦК України падас подружжю праnо сЮІасти спільний заповіт. шодо 

того майна. яке на.1ежа.1о їм па праnі спільної сумісної власності. Після 
СVІСJПі о;( ного 3ІЮJ(ружж~І частка у І Ірані СІІі.ІІnної сумісної к;Іасності ІІС

рсхо;rитn ;ю того j ІЩІtружж~І, икиі1 ІІсрсжик, а на ма~іно нотаріус на

ЮІа.іІаЄ заборон): А у разі смерті останнього з подружжя, право на спа.іІ

кування :мають ті особи, які визначені подружжям у заповіті r 1, ст.1243]. 
Також. ЦК України заповідачу надасться пра nо ск.1асти -«секретний 

Jапоnіт~, тобто такий заповіт, зі з1tістом якого не 11ас пра nа ознайоми

тися паnіть нотаріус (ст.1249 ПК). Особа, яка склала таю1й секретпий 
jаJюніт, ІІОJ(ає і~ою нотаріусоні у 3аКJІсєному конксрті. На цnому кон

нсрті має Gути ІІі;tІІис :шІІоні,Іщча. Потім нотаріус станитn на конксрті 

свій посвідчувальний напис, скрішІює печаткою, по:міщає його у інший 

конверт у присутності заповідача та опечатує. Метою такого заповіту є 

макс:имальне забезпечення тає:мниці заповіту rз. с. 359]. 
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ІlО<:JІііtЖеННИ ІІИТаНН~І CIJailKYH<iHHИ 3<і 3aІJOHiTOVI il03HOJI~H-: 3рО6ИТИ 

НИСНОІ--ІОК, 1110 ;~аНИЙ НИJ~ СІІа;rкунаННИ Е НЮІСІИІ-Н1М та 3НаЧуІІІИМ ІІИ

І'аННИМ у сфері <:ІІаJ~КОJ--ІОІ'О 11рана. 1\К України міститn Gагато суттr:-:них 

нове.1 щодо спадкування за заповіrо:\1. С.:-Jід сказати, шо загальні поло

ження щодо спадкування за заповіто:\1, які закріІL1ені в ЦК, в перспек

тиnі розnитку науки шшільпого праnа потребують сю.юстійних пауко
вих досліджеrrь. 
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ПОНЯІТЯ НЕРУХОМОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАІнИ 
ТА ю:ЯКИХ ЗЛРУБІЖІІИХ КРАЇІІ 

13 умовах становлення нових економічних та правових відносин 
з'являється нагальна потреба в переr.:-Jяді правових конструкцій, ін

ститутів. які раніше не були nідомі nітчизпяпому закоподаnстnу, а та

кож іспус нагальна потреба перег.1япути шииuії щодо nідпосшr. хоч 
і нрсІ'УJІnонаних rrині;rnни\-1 ко;rсксом, ш1е н сучасних умонах ІютреGу

ютn лсталnноІ'О ІІерсгJЩІ~у. Знажаючи на .Закон України «Про 3агалnно

;(ержанну ІІрОІТJаVІу аіШІІТаІ(іЇ :шкон(щанстна України ;~о :шконо;шнстна 

Gвропейського Союзу>> від 18.03.2004р. N:! 1629-5, варто звернути осо
б.1иву увагу на визначення поняття нерухомості на законодавчому рівні 

n інших країнах. 
Багато nідомих сучасrшх ·учеrшх-циnілістіn займаються rrayкonoю роз

робкою цього питання. Серед них: М. І Брагіпський, В. В. Вітрянський, 
О. В . .Л,:1сра. О. Отра,Іtнона, Є. О. Харитонон, Ф. С. Хсі~фсІІ, 

Н . .Л,. Шестакона. В. І R)стюк, І. Ка;шура, В. Кучер, І. В. Матнссн, 

І. Спасібо-Фатєєву, М. ІЗ. Шу.1ьга, 13. І. Пав.1ов, А. М. Асаул та ін. 

Нерухоме майно - це один із найважливіших засобів здійснен

ня пра nа nласпості, осноnа ро :шrпку підприсмrшцької діяльпості. 
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