ЗАПОВІТ чи ДАРУВАННЯ?
Заповіт, як правовий документ укладається в письмовій формі, із
зазначенням місця та часу його складення і підписується заповідачем і
посвідчується нотаріусом.
Пам’ятайте, що вчинення заповіту через представника не допускається.
Недотримання письмової форми заповіту та його непосвідчення має
наслідком нікчемність такого правочину.
Заповідач може в заповіті позбавити права спадкоємства ту або іншу
особу, крім тих, хто має право на обов'язкову частку у спадщині.
Заповіт може бути посвідчений на користь однієї або кількох осіб,
незалежно від того, чи перебувають вони із заповідачем в родинних
стосунках, заповідач може без вказівки причин позбавити права на
спадкоємство своїх родичів, однак він не може позбавити права на
спадкування осіб, які мають право на обов’язкову частку в спадщині.
Так, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця,
непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно
від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі
спадкування за законом (обов’язкова частка).
Нотаріус, має попередньо ознайомитися зі змістом заповіту та усунути
недоліки, що можуть вплинути на його чинність, упевнитись у справжності
волі заповідача, аби унеможливити виникнення спору у майбутньому та
визнання заповіту недійсним.
Заповіт обов’язково складається за життя людини та набуває чинності
лише після її смерті. Заповідач має право вільно розпоряджатися своїм
майном, вільно обирати та призначати спадкоємців, в будь-який час
скасовувати, змінювати та доповнювати вже посвідчений заповіт, а також
укладати новий необмежену кількість разів без зазначення причин прийняття
такого рішення.
Заповіт, який складено пізніше, скасовує попередній заповіт повністю
або в тій частині, у якій він йому суперечить. Якщо новий заповіт, складений
заповідачем, визнається недійсним, то відновлюється чинність попереднього
заповіту.
Варто пам’ятати, що, якщо спадкодавець через фізичні вади не може
власноручно підписати заповіт, за його дорученням заповіт може підписати
інша особа, при цьому робиться позначка про причини, через які
спадкодавець не може зробити підпис власноруч. Заповіт не може
підписувати особа, на користь якої його зроблено.
Нотаріус, посадова особа, яка засвідчує заповіт, свідки, а також фізична
особа, яка підписує заповіт замість заповідача, не мають права до відкриття
спадщини розголошувати відомості стосовно факту складання заповіту, його
змісту, скасування або зміни заповіту.

