
Спадковий договір та особливості його посвідчення

Цивільний кодекс України передбачає низку нових інститутів, які раніше не були відомі нашому
цивільному законодавству. Таким є інститут спадкового договору. Окрім спадкування за заповітом або
за законом, майно може перейти до іншої особи після смерті власника на підставі спадкового
договору.

Так, статтею 1302 Цивільного кодексу України визначено, що за спадковим договором одна сторона
(набувач) зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони (відчужувача) і в разі його смерті
набуває право власності на майно відчужувача. Слід зазначити, що до спадкового договору не
застосовуються норми спадкового права. Згідно з Цивільним кодексом України сутність спадкового
договору полягає в тому, що за таким договором відбувається розпорядження належним
відчужувачеві майном ще за життя, але із набуттям набувачем права власності на майно після смерті
відчужувача.

Істотною умовою спадкового договору є його предмет, яким виступає майно відчужувача.

Учасниками спадкового договору є відчужувач та набувач. Відчужувачем у спадковому договорі може
бути подружжя, один із подружжя або інша особа. Набувачем у спадковому договорі може бути
фізична або юридична особа. При укладенні спадкового договору набувач, якщо він є спадкоємцем за
заповітом або за законом, не втрачає права на спадкування у тій частці майна, яка не була визначена
договором.

Особливості спадкового договору за участі подружжя полягають в тому, що предметом спадкового
договору може бути майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, а також
майно, яке є особистою власністю будь-кого з подружжя. У той час спадковим договором може бути
встановлено, що в разі смерті одного з подружжя спадщина переходить до другого, а в разі смерті
другого з подружжя його майно переходить до набувача за договором.

Стаття 1304 Цивільного кодексу України встановлює вимоги до форми спадкового договору, а саме,
що спадковий договір укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, а також
державній реєстрації у Спадковому реєстрі в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. У
разі недодержання сторонами зазначених вимог спадковий договір визнається нікчемним. Зазначені
умови мають істотне юридичне значення і застосовуються незалежно від того, чи є предметом
спадкового договору нерухоме або рухоме майно.

Статтею 1305 Цивільного кодексу України передбачено, що набувач у спадковому договорі може бути
зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру до відкриття спадщини або
після її відкриття. Зазначені дії мають здійснюватись в залежності від розпоряджень відчужувача, до
або після настання його смерті. Набувач здійснює покладені на нього договором обов'язки за свій
рахунок і не має права на відшкодування витрат та сплату винагороди за рахунок майна, призначеного
йому відчужувачем. Водночас, відчужувач має право призначити особу, яка після його смерті буде
здійснювати контроль за виконанням спадкового договору. У разі відсутності такої особи контроль за
виконанням спадкового договору здійснює нотаріус за місцем відкриття спадщини.

Враховуючи зазначене, спадковий договір є двостороннім правочином, за концепцією якого набувач
зобов'язаний вчинити певні дії за вказівкою відчужувача, взамін чого до нього переходить право
власності на майно. Тому коло обов'язків набувача має визначатися вже виходячи не з
одностороннього волевиявлення відчужувача, а зі спільної згоди сторін, враховуючи договірний
характер правовідносин.

Стаття 1307 Цивільного кодексу України встановлює гарантії додержання прав та законних інтересів
учасників спадкового договору. З метою недопущення переходу майна, що є предметом спадкового
договору, до третіх осіб, нотаріус одночасно з посвідченням цього договору накладає на зазначене



майно заборону відчуження та вносить відомості про нього до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно. Зняття заборони відбувається після смерті відчужувача на підставі свідоцтва про
смерть.

Заповіт, складений відчужувачем щодо майна, вказаного у спадковому договорі, є нікчемним
незалежно від часу його складання. Якщо у заповіті містяться розпорядження не лише стосовно
майна, яке є предметом спадкового договору, але і стосовно іншого майна спадкодавця, такий заповіт
визнається недійсним лише у частині розпорядження майном, вказаним у спадковому договорі.

Оскільки спадковий договір пов'язаний з особами його учасників, положеннями статті 1308
Цивільного кодексу України визначено право сторін звертатись до суду з метою дострокового
розірвання договору. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу відчужувача у разі
невиконання набувачем його розпоряджень. Спадковий договір може бути розірвано судом на вимогу
набувача у разі неможливості виконання ним розпоряджень відчужувача. На вимогу набувача
спадковий договір може бути розірвано судом як до смерті, так і після смерті відчужувача. Для цього
має бути встановлена неможливість виконання ним розпоряджень відчужувача.

У разі смерті набувача спадковий договір вважається припиненим. У цьому випадку спадкоємці
набувача мають право вимагати від відчужувача відшкодування витрат, яких вони зазнали при
виконанні спадкового договору в тій частині зобов'язань, які були виконані набувачем до його смерті.

Якщо відповідно до спадкового договору набувач зобов'язаний був вчинити певні дії після смерті
відчужувача, то у разі смерті набувача обов'язок вчинити ці дії переходить до його спадкоємців.

Доречно звернути увагу на відмінність між договором довічного утримання та спадковим договором,
оскільки ці два види договорів схожі між собою. Основна  відмінність - це момент переходу права
власності. При підписанні договору довічного утримання право власності на майно переходить до
набувача в момент підписання договору, але на це майно накладається заборона до смерті
відчужувача. В  спадковому ж договорі, право власності на майно переходитьтільки після смерті
відчужувача, що є досить важливим психологічним фактором для власника майна. 
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