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СПАДКУВАННЯ ЗА СЕКРЕТНИМ ЗАПОВІТОМ 

Дана тема є досить актуальною через те, що інститут секретного 

спадкування є порівняно новим, недостатньо досліджуваним, а також має ряд 

суттєвих прогалин в національному законодавстві та з приводу якого залишається 

велике коло питань. 

Спадкування майна фізичної особи, яка померла, здійснюється за законом 

або за заповітом. Заповітом є особисте розпорядження фізичної особи 

(заповідача) щодо належного йому майна, майнових прав та обов’язків на випадок 

смерті, складений у встановленому законом порядку. Вiдмiннiсть спадкування за 

заповiтом вiд спадкування за законом полягає в тому, що порядок розподiлу 

майна та призначення спадкоємцiв залежить вiд волi самого заповiдача. 

Одним з видiв спадкування за заповiтом є секретний заповiт. В бiльшостi 

європейських країн (Iспанiї, Португалiї, Нiмеччини, Iталiї тощо) практика 

посвiдчення такого виду заповiту як «секретний» (закритий або таємний) iснує 

вже досить довгий час. В Українi використання секретного заповiту стало 
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можливим лише з прийняттям нового Цивiльного кодексу України, що набрав 

чинностi з 1 сiчня 2004 року [3, с. 151152]. 

Метою секретного заповіту є максимально захистити таємницю заповiту, а 

тому секретний заповiт дає можливість спадкодавцю виключити ймовірність того, 

що про його волю можуть дiзнатися третi особи i нотарiус. Процедура складання 

секретного заповіту є досить простою: особа, що склала заповiт подає його в 

заклеєному та пiдписаному конвертi нотарiусу. Якщо пiдпис на конвертi 

проставлений заповідачем не в присутностi нотарiуса, заповiдач повинен 

особисто пiдтвердити, що пiдпис на конвертi зроблений ним. Нотарiус ставить на 

конвертi свiй посвiдчувальний напис, скрiплює його печаткою i в присутностi 

заповiдача помiщає в інший конверт та опечатує. Також разом iз конвертом з 

секретним заповiтом нотаріусу може надаватися ще один конверт, в якому 

заповiдач зазначить осiб яких вiн вважає доцiльним запросити на оголошення 

змiсту заповiту. При цьому нотаріус повинен роз’яснити заповiдачу, що текст 

заповiту має бути викладений таким чином, щоб розпорядження заповiдача не 

викликало суперечок чи неясностей пiсля вiдкриття спадщини [1, с. 238239]. 

Якщо з тексту заповiту неможливо визначити справжню волю заповiдача 

щодо розпорядження майном пiсля його смертi, нотарiус роз’яснює зацікавленим 

особам їх право на тлумачення тексту заповiту. Тут є два варiанта: 

 якщо згоди щодо тлумачення змiсту секретного заповiту не досягнуто, 

нотарiус вiдмовляє у видачі свiдоцтва про оголошення секретного заповiту i 

роз’яснює право про звернення до суду. При цьому нотарiус у протоколi зазначає 

про недосягнення мiж спадкоємцями згоди щодо тлумачення тексту заповiту; 

 якщо згоди досягнуто i спадкоємці спромоглися діяти спiльно, 

нотарiус у протоколi вiдтворює витлумачений спадкоємцями текст заповiту та 

вiдомостi про досягнення ними згоди. 

При оформленнi спадщини за секретним заповiтом вiдкриттю спадкової 

справи передує процедура оголошення секретного заповіту. Нотарiус, у якого 

зберiгається секретний заповiт, у разi одержання iнформацiї про вiдкриття 

спадщини та подання свiдоцтва про смерть заповідача призначає день 

оголошення змiсту заповiту. Про день оголошення заповiту вiн повiдомляє членiв 

сiм’ї та родичiв спадкодавця, якщо їхнє мiсце проживання йому вiдоме, або 

робить про це повiдомлення в друкованих засобах масової iнформацiї. У 

присутностi заінтересованих осiб та двох свiдкiв нотарiус вiдкриває конверт, у 

якому зберiгався заповiт, та оголошує його змiст. Причому без повiдомлення 

заiнтересованих осiб нотарiус не має права оголошувати змiст секретного 

заповіту. Про оголошення заповіту складається протокол, який підписують 

нотаріус та свідки. В протоколі зазначаються: дата, час та місце складання 

протоколу про оголошення секретного заповіту; дата посвідчення та прийняття на 
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зберігання секретного заповіту; прізвище, ім’я, по батькові осіб, присутніх при 

оголошенні, у тому числі свідків; відомості про повідомлення осіб, які не 

з’явились на оголошення секретного заповіту, або відомості про повідомлення в 

друкованих засобах масової інформації; стан заповіту (наприклад, наявність 

закреслених місць, поправок або інших недоліків); стан конверта, у якому 

знаходився заповіт, а також записується весь текст заповіту. Також у тексті 

протоколу відображається попередження нотаріусом свідків про відповідальність 

за шкоду, заподіяну ними внаслідок розголошення відомостей, що стали їм відомі 

у зв’язку з оголошенням секретного заповіту [2, с. 163165]. 

Секретний заповіт після його оголошення залишається в матеріалах 

нотаріальної справи. Після видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом 

поданий спадкоємцями оригінал або дублікат заповіту залишається у спадковій 

справі. 

Однією з проблем є обмежене коло осіб, які можуть здійснювати секретні 

заповіти. Наприклад, особи, що не здатні писати секретний заповіт у зв’язку з 

фізичними вадами чи неосвіченістю. Через такі проблеми пропонується для таких 

осіб секретні заповіти, здійснювати за допомогою відеозапису. 

За словами Лавриновича, у 2015 році нотаріуси видали понад 903 тис. 

свідоцтв про право на спадщину, з них лише 279,5 тис. – за заповітом. Решта 

свідоцтв про право на спадщину – понад 623 тис. – нотаріуси видали за законом. 

Не набув популярності в Україні і секретний заповіт – ще одна новація 

Цивільного кодексу. У 2015 році було укладено 45 секретних заповітів, у 2014 

році – 23 [4]. 

Можна зробити висновок, що нова для цивільного законодавства категорія 

«секретного заповіту» потребує подальшого ґрунтовного теоретичного 

дослідження і послідовного удосконалення аби не виникало неточностей, які 

можуть призвести до негативних наслідків у вигляді порушення волі заповідача, 

неспроможності потенційних спадкоємців прийняти спадщину та інше. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Заїка Ю.О. Українське цивільне право: підручник. / Ю.О. Заїка. – К. : 

Правова єдність. – 2008. – 325 с. 

2. Путиліна К. Здійснення закритого заповіту і заповіту в надзвичайних 

обставинах / К. Путиліна // Законність. – 2007.  

3. Панталієнко Я. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту / 

Я. Панталієнко // Юридична Україна. – 2009. – С. 6670. 

4. Заповіт на спадщину в Україні краше в 30 випадках [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://ua.racurs.ua/news/717zapovitnaspadschynuoformluut

vukrayinilysheu30vypadkiv 


