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Сажетак
У да на шње вре ме при сут на је све ве ћа афир ма ци ја но та ра у 

сфе ри за ве штај ног на сле ђи ва ња. Пред мет па жње ауто ра усме рен 
је на је дан њен сег мент, ко ји се од но си на овла шће ње но та ра за 
са ста вља ње ак та о из ја ви по след ње во ље, по сма тра но у упо ред но-
прав ном кон тек сту. У ци љу што све о бу хват ни јег са гле да ва ња ове 
уло ге но та ра, ана ли зом ва же ће за кон ске ре гу ла ти ве, об у хва ће на су 
за ко но дав ства бив ших ју го сло вен ских ре пу бли ка, Ру си је, Фран цу-
ске и Не мач ке. У ра ду се, нај пре са гле да ва ју об ли ци за ве шта ња за 
чи је је са ста вља ње над ле жан но тар. По себ на па жња по све ће на је 
пи та њи ма ко ја се од но се на мо гу ће на чи не за са чи ња ва ње за ве шта-
ња пред но та ром и по сту пак ње го вог са чи ња ва ња. Аутор ука зу је 
да из ме ђу за ко на по сма тра них зе ма ља по сто је слич но сти, али и 
од ре ђе не раз ли ке у по гле ду по је ди них аспе ка та прав не ре гу ла ти-
ве на ве де них пи та ња. Иако кон крет на уло га но та ра у са чи ња ва њу 
за ве шта ња у по сма тра ним прав ним по ре ци ма ни је иден тич на, за-
кљу чу је се да је на ве де но овла шће ње но та ра од не сум њи во ве ли-
ког зна ча ја у са вре ме ним на след но прав ним си сте ми ма Евро пе.
Кључ не ре чи: но тар, но тар ско за ве шта ње, уло га но та ра у са чи ња ва њу 

за ве шта ња
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1. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВА ЊУ ЗА ВЕ ШТА ЊА 
У БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА

По чев од до но ше ња За ко на о но та ри ма, у свим др жа ва ма на-
ста лим на про сто ру бив ше СФРЈ, но та ри ма је да то и овла шће ње да 
са чи ња ва ју за ве шта ња.1)

У од ре ђе ном бро ју др жа ва, као што су ФБиХ и Сло ве ни ја, 
за ве шта ње ко је са чи ња ва но тар, нор ма тив но је уре ђе но као по се-
бан об лик за ве шта ња.2) По ред но тар ског, из ја ву по след ње во ље у 
ре дов ним окол но сти ма, у на ве де ним пра ви ма, мо гу ће је да ти и у 
об ли ку сво је руч ног, пи са ног за ве шта ња пред све до ци ма, суд ског, 
кон зу лар но-ди пло мат ског и ме ђу на род ног за ве шта ња.3) У ФБиХ, 
но тар ско за ве шта ње, пре ма За ко ну о на сље ђи ва њу, са чи ња ва се у 
фор ми но тар ски об ра ђе не ис пра ве, у скла ду са по себ ним за ко ном 
ко јим се уре ђу је по сту пак но тар ске об ра де ис пра ве.4) У Сло ве ни ји, 
но тар ско за ве шта ње је уре ђе но За ко ном о но та ри ја ту у два об ли ка: 
пр ви об лик пред ста вља за ве шта ње ко је у фор ми но тар ског за пи са 
са ста вља но тар на кон да те из ја ве за ве шта о ца, док је дру ги об лик 
онај ко ји у фор ми на пи са не из ја ве по след ње во ље за ве шта лац под-

1) У Хр ват ској је до нет За кон о јав ном би ље жни штву 1993. го ди не („Na rod ne no vi ne“, бр. 
78/1993, 29/1994, 162/1998, 16/2007 и 75/2009), у Сло ве ни ји, За кон о но та ри ја ту 1994. 
го ди не („Urad ni list RS“, бр. 13/1994, 48/1994, 82/1994, 73/2004, 98/2005, 115/2006, 
45/2008 – пре чи шћен текст), у Фе де ра ци ји БиХ, За кон о но та ри ма 2002. го ди не („Слу-
жбе не но ви не БиХ“, бр. 45/2002), у Цр ној Го ри, За кон о но та ри ма 2005. го ди не („Слу-
жбе ни лист РЦГ“, бр. 68/2005 и 49/2008) и у Ма ке до ни ји, За кон о но та ри ја ту 2007. го ди-
не („Слу жбен ве сник на РМ“, бр. 55/2007, 86/2008, 139/2009 и 135/2011).

2) Јав но бе ле жнич ко за ве шта ње, као по се бан об лик за ве шта ња, прав но је уре ђе но и у за ко-
но дав ству Ср би је. Пре ма За ко ну о на сле ђи ва њу Ср би је, оно се са чи ња ва у об ли ку јав-
но бе ле жнич ког за пи са. О по ступ ку са чи ња ва ња но тар ског за ве шта ња у до ма ћем пра ву, 
ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, „Но тар ски те ста мент у европ ским прав ним по ре ци ма и срп-
ском пра ву“, у збор ни ку: Пер спек ти ве им пле мен та ци је европ ских стан дар да у прав ни 
си стем Ср би је (при ре дио: Сте ван Ли лић), Бе о град, 2012, стр. 182-197; Де јан Ђур ђе вић, 
Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Бе о град, 2015, стр. 135-139.

3) Од ван ред них фор ми за ве шта ња, за ко но дав стви ма ових зе ма ља, прав но су нор ми ра ни: 
вој но, брод ско (у пра ву БиХ за ве шта ње са чи ње но на бро ду и у ави о ну) и усме но за ве-
шта ње. Ви де ти: члан 66-69 и члан 71-79 За ко на о на сље ђи ва њу у ФБиХ из 2014. го ди не 
(„Слу жбе не но ви не ФБиХ“, бр. 80/2014) и члан 63-74 За ко на о на сле ђи ва њу Сло ве ни је 
из 1976. го ди не („Urad ni list SRS“, бр. 15/76, 23/78; „Urad ni list RS“, бр. 17/91, 13/94, 
82/94, 117/2000, 67/2001, 83/2001, 73/2004 и 31/2013).

4) Члан 70, став 1 За ко на о на сље ђи ва њу у ФБиХ. При ли ком са ста вља ња овог об ли ка за ве-
шта ња при ме њу је се ис кљу чи во по сту пак но тар ске об ра де ис пра ва, ко ји је ре гу ли сан у 
За ко ну о но та ри ма. Ви де ти: Еnes Bi kić, Se fe din Su lje vić, Me li ha Po vla kić, Ma rin ko Plav-
šić: No tar sko pra vo, Sa ra je vo, 2013, стр. 473.; Мeliha Po vla kić, „Nad le žnost no ta ra u Bo sni 
i Her ce go vi ni“, Zbor nik Prav nog fa kul te ta u Za gre bu, бр. 2/2013, стр. 281.
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но си но та ру на по твр ђи ва ње. Но та р ско за ве шта ње има иста прав на 
деј ства као и суд ско за ве шта ње.5)

За ве шта ње ко је са чи ња ва но тар у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри 
и Хр ват ској, ни је нор ми ра но као об лик за ве шта ња, за чи ји би се 
по сту пак са чи ња ва ња при ме њи ва ла по себ на пра ви ла. Та ко је За ко-
ном о но та ри ја ту Ма ке до ни је пред ви ђе но да се за ве шта ње у фор ми 
но тар ског ак та са ста вља пре ма од ред ба ма ко је ва же за са ста вља ње 
суд ског за ве шта ња.6) 7) Та ко ђе, За ко ном о но та ри ма Цр не Го ре, про-
пи са но је да но тар мо же по ка зи ва њу за ве шта о ца са ста ви ти за пис 
о за ве шта њу по пра ви ли ма ко ја ва же за суд ско за ве шта ње, у ком 
слу ча ју та ко са чи ње ни акт има свој ство суд ског за ве шта ња,8) док је 
За ко ном о на сле ђи ва њу ове зе мље пред ви ђе но да суд ско за ве шта-
ње по ред су ди је основ ног су да, за ве шта о цу мо же са чи ни ти и но тар 
по пра ви ли ма ван пар нич ног по ступ ка.9) На по слет ку, пре ма За ко ну 
о на сље ђи ва њу Хр ват ске, по ред су ди је оп штин ског су да, суд ског 
са вет ни ка и ди пло мат ско-кон зу лар ног пред став ни ка, но тар пред-
ста вља овла шће но ли це за са ста вља ње јав ног за ве шта ња, као ре-

5) Члан 46, став 1 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. У те о ри ји се с раз ло гом на во ди да је 
за кон ска од ред ба пре ма ко јој но тар ско за ве шта ње има иста прав на деј ства као суд ско 
за ве шта ње су ви шна, с об зи ром на то да је прав но деј ство сва ког за ве шта ња ко је ис пу ња-
ва усло ве про пи са не за ко ном за пу но ва жност, исто: пу но ва жност за ве шта ња. Ви де ти: 
Ka rel Zu pan čič, De do va nje z uvod ni mi po ja sni li prof. dr. Kar la Zu pan či ča, Lju blja na, 2005, 
стр. 82.

6) Члан 58 За ко на о но та ри ја ту Ма ке до ни је. У ма ке дон ској те о ри ји из не те су су ге сти је о 
нео п ход но сти из ме на и до пу на За ко на о на сле ђи ва њу, пре ма ко ји ма би но тар ско за ве-
шта ње тре ба ло пред ви де ти као по себ ну фор му за ве шта ња. У при лог ово га, осим ши-
ро ке рас про стра ње но сти ове фор ме за ве шта ња у све ту, на во ди се чи ње ни ца да обич ни 
гра ђа ни че сто ни су упо зна ти са мо гућ но шћу са чи ња ва ња за ве шта ња од стра не но та ра, с 
об зи ром на то да је но тар ско за ве шта ње уре ђе но са мо у За ко ну о но та ри ја ту ове зе мље. 
Ви де ти: Љи ља на Спи ро вик Тр пе нов ска, Де јан Миц ко вик, Ан гел Ри стов, На след но то 
пра во во Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ско пје, 2010, стр. 122-123.

7) По ред суд ског, пра во Ма ке до ни је уре ђу је још и сво је руч но, кон зу лар но-ди пло мат ско и 
ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те вој но и усме но као ван ред не об ли ке за-
ве шта ња. Ви де ти: члан 66-92 За ко на о на сле ђи ва њу Ма ке до ни је из 1996. го ди не („Слу-
жбен ве сник на РМ“, бр. 47/1996, у да љем тек сту ЗОНМ). О суд ском или но тар ском 
за ве шта њу у пра ву Ма ке до ни је, ви де ти: Ран ко Мак си мов ски, „Те ста мен тал но на сле ду-
ва ње“, Но та ри ус, Но тар ска ко мо ра на Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ско пје, бр. 11/2009, стр. 
27.

8) Члан 52 За ко на о но та ри ма Цр не Го ре.  По ред суд ског, за ко но дав ство Цр не Го ре ре-
гу ли ше и  сво је руч но, пи са но за ве шта ње пред све до ци ма, кон зу лар но-ди пло мат ско и 
ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те вој но, брод ско и усме но као ван ред не 
об ли ке за ве шта ња. Ви де ти: члан 66-90 За ко на о на сље ђи ва њу Цр не Го ре из 2008. го ди не 
(„Слу жбе ни лист РЦГ“, бр. 74/2008, у да љем тек сту ЗОНЦГ).

9) Члан 69, став 1 ЗОНЦГ. О суд ском за ве шта њу у пра ву Цр не Го ре, ви де ти: Де јан Ђур ђе-
вић, Осно ви на след ног пра ва Цр не Го ре, Под го ри ца, 2010, стр. 146-149. 
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дов ног об ли ка за ве шта ња,10) ко је је уве де но на ме сто до са да шњег 
суд ског и ње му упо до бље них об ли ка за ве шта ња.11)

Зна чај но је на ве сти да у пра ви ма ФБиХ и Хр ват ске, но тар 
пред ста вља јед но од овла шће них ли ца и за са чи ња ва ње ме ђу на-
род ног за ве шта ња.12)

1.1. По сту пак са чи ња ва ња  
но тар ског за ве шта ња у ФБиХ и Сло ве ни ји

Пре пред у зи ма ња слу жбе них рад њи у ве зи са са чи ња ва њем 
но тар ског за ве шта ња, но тар је ду жан да утвр ди иден ти тет за ве-
шта о ца.13) У пра ву ФБиХ, он на кон то га мо ра да утвр ди по сто ја ње 
ак тив не за ве штај не спо соб но сти, ис пи та пра ву во љу за ве шта о ца, 
об ја сни си ту а ци ју и по у чи га о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња,14) 
од но сно у пра ву Сло ве ни је да га по у чи о сми слу, са др жи ни и по-
сле ди ца ма ње го ве из ја ве по след ње во ље.15) Од по себ ног зна ча ја је 
оба ве за но та ра да упо зо ри за ве шта о ца на им пе ра тив не од ред бе За-
ко на о на сле ђи ва њу, ко је се од но се на пра во на ну жни део.16)

Но тар ско за ве шта ње се са чи ња ва по ка зи ва њу за ве шта о ца. У 
пра ву ФБиХ, но тар да ту из ја ву во ље уно си у ис пра ву (за ве шта ње), 
ко је ће му, пре ма ре дов ном по ступ ку, би ти про чи та но у при су ству 
но та ра, на кон че га га за ве шта лац одо бра ва и сво је руч но пот пи су је, 
при че му но тар пре пот пи са за ве шта о ца мо ра кон ста то ва ти у из-

10) Члан 32 За ко на о на сље ђи ва њу Хр ват ске из 2003. го ди не („Na rod ne no vi ne“, бр. 48/2003, 
163/2003, 35/2005, 127/2013 и 33/2015, у да љем тек сту ЗОНХ). О јав ном за ве шта њу, ви-
де ти: Ni ko la Ga vel la, Vla do Be laj, Na sljed no pra vo, Za greb, 2008, стр. 138-141.; Ja dran ko 
Cr nić, Mi haj lo Di ka, Bran ko Hr va tin, Ol ga Jel čić, Ta tja na Jo si po vić, Zden ka Ko ha rić, Jo ži ca 
Mat ko Ru ždjak, No vo na sljed no prav no ure đe nje, Za greb, 2003, стр. 17-18. и 74-75.

11) По ред јав ног, ва же ће за ко но дав ство Хр ват ске пред ви ђа још и сво је руч но, пи са но за ве-
шта ње пред све до ци ма и ме ђу на род но као ре дов не об ли ке за ве шта ња, те усме но, као 
ван ре дан об лик за ве шта ња. Ви де ти: члан 30-39 и члан 151-166 ЗОНХ.

12) Члан 32, став2 у ве зи са чла ном 146 ЗОНХ и члан 96, став 1 За ко на о на сље ђи ва њу у 
ФБиХ. 

13) Члан 82 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 39 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

14) Члан 80, став 1 и 2 За ко на о но та ри ма ФБиХ.

15) Члан 42 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. Под ра зу ме ва се да је но тар и у пра ву Сло ве ни је 
у оба ве зи да утвр ди по сто ја ње ак тив не за ве штај не спо соб но сти и да ис пи та по сто ја ње 
сло бод не и озбиљ не во ље за ве шта о ца, има ју ћи у ви ду да он као ли це од јав ног по ве ре-
ња, мо ра во ди ти ра чу на о ис пу ње но сти свих усло ва за пу но ва жност за ве шта ња. О на чи-
ну утвр ђи ва ња од го ва ра ју ће по слов не спо соб но сти стран ке од стра не јав ног бе ле жни ка 
при ли ком са чи ња ва ња јав но бе ле жнич ког за пи са, ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, Јав но бе ле-
жнич ка де лат ност, Бе о град, 2014, стр. 145-146.

16) Оп шир ни је о прет ход ним рад ња ма ко је но тар оба вља у по ступ ку са чи ња ва ња но тар ског 
за ве шта ња у ФБиХ, ви де ти: Еnes Bi kić, Se fe din Su lje vić, Me li ha Po vla kić, Ma rin ko Plav-
šić: op. cit., стр. 477-478.
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вор ни ку, од но сно за ве шта њу17) да су спо ме ну те рад ње оба вље не.18) 
У пра ву Сло ве ни је, за ве шта о цу ће за пи са на из ја ва по след ње во ље 
та ко ђе би ти про чи та на од стра не но та ра, али у при су ству два све-
до ка, од но сно дру гог но та ра,19) у чи јем при су ству ће за ве шта лац и 
одо бри ти и пот пи са ти за ве шта ње.20) За раз ли ку од пра ва Сло ве ни-
је, у ко јем је при су ство све до ка или уме сто њих дру гог но та ра увек 
по треб но при ли ком са ста вља ња за ве шта ња,21) то ни је исто вре ме но 
слу чај и у пра ву ФБиХ, у ко јем је уче шће ових ли ца нео п ход но 
са мо у по себ ним си ту а ци ја ма, као што је пре све га, са чи ња ва ње 
за ве шта ња од стра не не пи сме ног ли ца, док у оста лим слу ча је ви ма, 
уче шће ових ли ца за ви си од во ље за ве шта о ца и но та ра.22) У оба 
пра ва, при су ство све до ка, од но сно дру гог но та ра, нео п ход но је нај-
ка сни је у тре нут ку ка да но тар чи та за ве шта ње и ка да га за ве шта-
лац пот пи су је.23) Уко ли ко за ве шта лац не по зна је је зик у слу жбе ној 
упо тре би, пре ма про пи си ма обе др жа ве, при ме њу ју се пра ви ла по-
себ ног по ступ ка.24) У овом слу ча ју, по ред при су ства два све до ка, 
од но сно дру гог но та ра, но тар мо ра обез бе ди ти и уче шће суд ског 
ту ма ча и у за ве шта њу на зна чи ти да је та ко по сту пио. Ње го во уче-
шће ни је по треб но уко ли ко но тар и све до ци, од но сно дру ги но тар 

17) За ко но да вац по јам из вор ник по пра ви лу ко ри сти као си но ним за но тар ски об ра ђе ну ис-
пра ву. Ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić: Ko men tar Za ko na o no ta-
ri ma u Bo sni i Her ce go vi ni, Sa ra je vo, 2009, стр. 143.

18) Члан 80, став 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ.

19) Члан 43, став 1, тач ка 5 и члан 51, став 1, тач ка 1 и став 3 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

20) Члан 43, став 1, тач ка 5 и члан 37, став 2 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

21) Ве сна Ри ја вец, „Уло га но та ра у гра ђан ском пра ву Сло ве ни је“, Ана ли Прав ног фа кул те-
та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 1/2010, стр. 127.

22) Члан 83 За ко на о но та ри ма ФБиХ. До оце не о свр сис ход но сти фа кул та тив ног уче шћа 
све до ка, но тар мо же до ћи, уко ли ко, при ме ра ра ди, оце ни да стран ка не раз у ме нај бо ље 
при ро ду прав ног по сла у ко јем уче ству је, не раз у ме по у ке и упо зо ре ња, чи ме он шти ти 
ка ко стран ку од не га тив них по сле ди ца ње го вог не ра зу ме ва ња, та ко и се бе од евен ту ал не 
од го вор но сти. Ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić, op. cit., стр. 191.

23) Ме ђу тим, уко ли ко то за ве шта лац зах те ва, све до ци мо гу би ти ис кљу че ни, од но сно уда-
ље ни за вре ме чи та ња за ве шта ња, у ком слу ча ју га за ве шта лац мо ра пот пи са ти у при-
су ству све до ка, те из ја ви ти да га је про чи тао или да му је оно би ло про чи та но (пра во 
ФБиХ), од но сно да му је ње го ва са др жи на у пот пу но сти по зна та (пра во Сло ве ни је) и 
да од го ва ра ње го вој во љи, што ће се на зна чи ти у за ве шта њу. Ви де ти: члан 86 За ко на о 
но та ри ма ФБиХ и члан 54 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

24) Ван ред ни по сту пак по твр ђи ва ња за ве шта ња, спро во ди се у по себ ним си ту а ци ја ма: ка-
да за ве шта лац ни је у ста њу да чи та или пи ше, чул но опа жа или ко му ни ци ра са јав ним 
бе ле жни ком. Ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, Ин сти ту ци је на след ног пра ва, Бе о град, 2015, 
стр. 137. О по ступ ку при зна ња (ре ког ни ци је) јав но бе ле жнич ког за пи са у срп ском и упо-
ред ном пра ву, оп шир ни је ви де ти код: Де јан Ђур ђе вић, „При зна ње но тар ског за пи са“, 
Ана ли Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, Бе о град, бр. 1/2012, стр. 163 и да ље.
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зна ју је зик за ве шта о ца.25) По се бан по сту пак у пра ви ма обе др жа ве, 
пред ви ђен је и уко ли ко се као за ве шта лац ја вља ли це са ин ва ли ди-
те том, од но сно са по себ ним по тре ба ма, у ком слу ча ју се по сту па 
на на чин ко ји за ме њу је чи та ње.26) Та ко је у пра ву ФБиХ про пи са но 
да за ве шта лац ко ји је глув, а зна да чи та, мо ра сам про чи та ти за-
ве шта ње и из ри чи то из ја ви ти да га је про чи тао и да оно од го ва ра 
ње го вој во љи. Нем или глу во нем за ве шта лац, ко ји зна да чи та и 
пи ше, мо ра на за ве шта њу сво је руч но на пи са ти да га је про чи тао 
и да га одо бра ва, а за тим пот пи са ти. Но тар мо ра на зна чи ти у за ве-
шта њу да су оба вље не све на ве де не рад ње.27) Пра во Сло ве ни је, за 
слу чај ка да је за ве шта лац глув или нем, пред ви ђа да но тар мо ра са 
си гур но шћу утвр ди ти да му је са др жи на за ве шта ња у пот пу но сти 
по зна та и ја сна. Ове окол но сти он мо ра за бе ле жи ти у за ве шта њу, 
уз на во ђе ње на чи на на ко ји је за ве шта о цу би ла пре до че на ње го ва 
са др жи на.28) У слу ча ју ка да је за ве шта лац глув, а не зна да чи та, 
као и уко ли ко је нем или глу во нем, а не зна да чи та и пи ше (пра во 
ФБиХ), од но сно уко ли ко је глув или нем, а не зна да чи та (пра во 
Сло ве ни је), осим уче шћа све до ка или дру гог но та ра, по треб но је и 
уче шће јед не осо бе ње го вог по ве ре ња. Ова осо ба мо ра би ти у ста-
њу да се са за ве шта о цем спо ра зу ме ва зна ци ма, при че му се но тар 
мо ра уве ри ти да ли она на овај на чин зна да се спо ра зу ме ва са глу-
вим, не мим или глу во не мим за ве шта о цем и мо ра на ве сти у за ве-
шта њу да се у то уве рио (пра во ФБиХ), од но сно мо ра би ти спо соб-
на да за ве шта о цу пре до чи це ло куп ну са др жи ну за ве шта ња, што је 
но тар ду жан да за бе ле жи у за ве шта њу, уз на во ђе ње на чи на на ко ји 
је за ве шта о цу пре до че на ова са др жи на (пра во Сло ве ни је).29)

На кон пред у зи ма ња на ве де них рад њи, но тар ко ји је за ве шта-
ње са ста вио, ду жан је да се на кра ју за ве шта ња на ње му сво је руч но 
пот пи ше и ста ви свој слу жбе ни пе чат. Из над пот пи са но та ра, ста-
вља се пот пис за ве шта о ца ко ји је при знао за ве шта ње, као и свих 
оста лих осо ба ко је су уче ство ва ле у по ступ ку ње го вог са ста вља-

25) Члан 89, став  1 и 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 55, став 1, 3 и 4 За ко на о но та ри ја ту 
Сло ве ни је.

26) Мeliha Po vla kić, Chri stoph Scha last, Ve sna Sof tić: op.cit., стр. 156; Ka rel Zu pan čič, op.cit., 
стр. 82-83.

27) Члан 87 За ко на о но та ри ма ФБиХ. Оп шир ни је о по сту па њу но та ра и на чи ну ње го вог 
спо ра зу ме ва ња са за ве шта о цем у на ве де ним си ту а ци ја ма, ви де ти: Мeliha Po vla kić, Chri-
stoph Scha last, Ve sna Sof tić, op. cit., стр. 196-197.

28) Члан 40, став 1 и 3 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

29) Члан 88, став 1 и 3 За ко на о но та ри ма ФБиХ и члан 40, став 2 и 3 За ко на о но та ри ја ту 
Сло ве ни је.
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ња. У оба за ко но дав ства, про пи си оба ве зу ју но та ра да уко ли ко за-
ве шта лац не зна или не мо же да пи ше, то на зна чи у за ве шта њу, 
при че му је у пра ву ФБиХ по треб но да на ве де и раз лог због ко јег 
за ве шта лац ни је у ста њу да се пот пи ше.30) У том слу ча ју, у пра ву 
Сло ве ни је, за ве шта лац ће ста ви ти свој ру ко знак у при су ству два 
пи сме на све до ка (ко је је он сам иза брао) или дру гог но та ра, ко ји 
ова ли ца по твр ђу ју сво јим пот пи сом.31)

У пра ву Сло ве ни је, но та ру је мо гу ће пре да ти и пи са но за ве-
шта ње, ко је ће до би ти свој ство но тар ског за пи са ка да га но тар по-
твр ди.32) Но тар по твр ђу је за ве шта ње уко ли ко оно по спо ља шњем 
об ли ку од го ва ра но тар ској ис пра ви, као и за ко ном так са тив но од-
ре ђе ним зах те ви ма са др жи не но тар ског за пи са, у ком слу ча ју, он 
у за ве шта ње уно си сво је име и пре зи ме, на чин на ко ји је утвр дио 
иден ти тет за ве шта о ца, као и на зна ку да је за ве шта о цу про чи тао 
за ве шта ње и да га је он одо брио. За ве шта ње се спа ја са но тар ским 
за пи сом и пот пи су је пре ма на пред из не тим пра ви ли ма о пот пи си-
ва њу но тар ског за пи са.33)

1.2. По сту пак са чи ња ва ња за ве шта ња од стране  
но та ра у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри и Хр ват ској

Има ју ћи у ви ду да се у пра ви ма Ма ке до ни је и Цр не Го ре, за-
ве шта ње са ста вља пре ма од ред ба ма ко је ва же за суд ско за ве шта ње, 
а у пра ву Хр ват ске, пре ма од ред ба ма ко је ва же за јав но за ве шта ње, 
то но тар при ли ком ње го вог са чи ња ва ња, сход но при ме њу је нор ме 
За ко на о на сле ђи ва њу спо ме ну тих др жа ва, а у Ма ке до ни ји и Цр ној 
Го ри и по себ не нор ме За ко на о ван пар нич ном по ступ ку.34)

Пре не го што при сту пи са ста вља њу за ве шта ња, но тар је 
ду жан да утвр ди иден ти тет за ве шта о ца, ње го ву за ве штај ну спо-
соб ност и по сто ја ње сло бод не и озбиљ не во ље.35) На кон то га, он 
на осно ву ка зи ва ња за ве шта о ца са чи ња ва за ве шта ње, при че му је 

30) Члан 77 и члан 74, став 1, тач ка 2 и 7 За ко на о но та ри ма ФБиХ, члан 37, став 1 и 2 и члан 
43, став 1, тач ка 2 и 7 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

31) Члан 37, став 3 и 4 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

32) Члан 49, став 1 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је.

33) Члан 50, став 1 и 3 у ве зи са чла ном 43, став 1, тач ка 1-6 За ко на о но та ри ја ту Сло ве ни је. 
Оп шир ни је о овом об ли ку но тар ског за ве шта ња, ви де ти: Ka rel Zu pan čič, op. cit., str. 83.

34) За кон о ван пар нич ном по ступ ку Ма ке до ни је до нет је 2008. го ди не („Слу жбен ве сник 
на РМ“, бр. 9/2008, у да љем тек сту ЗВПМ); За кон о ван пар нич ном по ступ ку Цр не Го ре 
до нет је 2006. го ди не („Слу жбе ни лист  РЦГ“, бр. 27/2006, у да љем тек сту ЗВПЦГ).

35) Члан 67, став 1 ЗОНМ, члан 254, члан 258 и члан 259, став 1 ЗВПМ, члан 192 и члан 
197-198 ЗВПЦГ, члан 148, став 4 и 5 и члан 149, став 1 и 2 ЗОНХ.
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ду жан да му об ја сни про пи се ко ји огра ни ча ва ју ње го ву сло бо ду 
рас по ла га ња. Да ту из ја ву по след ње во ље но тар уно си у за пи сник 
о за ве шта њу, као и на чин на ко ји је утвр дио иден ти тет за ве шта о ца 
и оста лих уче сни ка ко ји су уче ство ва ли у са ста вља њу за ве шта ња, 
те све окол но сти ко је су од зна ча ја за ње го ву пу но ва жност.36) Пре-
ма ре дов ном по ступ ку, на кон што за ве шта лац про чи та за ве шта ње 
(пра ва Ма ке до ни је и Цр не Го ре), од но сно, на кон што му оно бу-
де про чи та но од стра не но та ра (пра во Хр ват ске), он га при зна је и 
пот пи су је у при су ству но та ра, ко ји га та ко ђе пот пи су је и по твр ђу је 
на за ве шта њу да су све ове рад ње пред у зе те. У пра ву Хр ват ске, 
за ве шта лац ко ји ни је у ста њу да се пот пи ше, мо же за тра жи ти и од 
не ке дру ге осо бе да га пот пи ше, уз на во ђе ње раз ло га за то, о че му 
ће од стра не но та ра би ти са чи ње на од го ва ра ју ћа за бе ле шка.37) Ван-
ред ни по сту пак по твр ђи ва ња за ве шта ња, при ме њу је се у слу ча ју 
ка да за ве шта лац ни је у ста њу да про чи та за ве шта ње (услед сле-
пи ла, сла бо ви до сти, не пи сме но сти, не по зна ва ња је зи ка ко ји је у 
слу жбе ној упо тре би или дру гих раз ло га), ка да му оно мо ра би ти 
про чи та но од стра не но та ра, у при су ству два за ве штај на све до ка, 
на кон че га га он, та ко ђе у њи хо вом при су ству, при зна је.38) Та ко ђе, 
уко ли ко за ве шта лац не по зна је је зик ко ји је у слу жбе ној упо тре би 
или је глув или нем (као и исто вре ме но глув и слеп, у пра ву Хр ват-
ске), по ред уче шћа два за ве штај на све до ка, нео п ход но је и уче шће 
за кле тог суд ског ту ма ча.39) На кон што при зна за ве шта ње, за ве шта-
лац га у при су ству за ве штај них све до ка пот пи су је (или ста вља на 
ње га свој ру ко знак). За ве шта ње пот пи су ју и за ве штај ни све до ци, 
од но сно суд ски ту мач, а на кра ју и но тар, ко ји на са мом за ве шта њу 
мо ра по твр ди ти да су све ове рад ње из вр ше не.40)

36) Члан 67, став 1 ЗОНМ, члан 253 ЗВПМ, члан 258 и члан 259, став 2 и 3 ЗВПМ, члан 69, 
став 1 ЗОНЦГ, члан 200, став 1 и члан 201 ЗВПЦГ, члан 32, став 3, члан 148, став 5 и 6 
и члан 149, став 6 ЗОНХ. При ме ре но тар ских за пи са о за ве шта њу у пра ву Цр не Го ре, 
ви де ти код: Mi raš Ra do vić, Enes Bi kić, Se fe din Su lje vić, No ta ri jat u Cr noj Go ri, Pod go ri ca, 
2010, стр. 241-246.

37) Члан 67, став 2 ЗОНМ, члан 260, став 1 и 4 и члан 261, став 1 ЗВПМ, члан 202 ЗВПЦГ и 
члан 32, став 4-6 ЗОНХ. Пре ма схва та њу те о ри је, јав но за ве шта ње по сво јим обе леж ји-
ма пред ста вља сим би о зу еле ме на та суд ског и ме ђу на род ног за ве шта ња, јер се са чи ња ва 
на на чин и пре ма пра ви ли ма за са чи ња ва ње суд ског за ве шта ња, при че му се ка да је реч 
о на чи ну ње го вог пот пи си ва ња, при ме њу ју и од ре ђе на пра ви ла ко ја су свој стве на за 
ме ђу на род но за ве шта ње. Ви де ти: На та ша Сто ја но вић, „Уло га јав них бе ле жни ка у на-
след но прав ним ства ри ма“, Прав ни жи вот, Бе о град, бр. 12/2011, стр. 33.

38) Члан 68, став 1 ЗОНМ, члан 255, став 1 и члан 260, став 2 ЗВПМ, члан 193 и члан 203, 
став 1 ЗВПЦГ и члан 33, став 1 ЗОНХ.

39) Члан 256 и члан 260, став 3 ЗВПМ, члан 194 и члан 203, став 4 ЗВПЦГ и члан 150, став 
1-3 ЗОНХ.

40) Члан 68 ЗОНМ, члан 260, став 4 и члан 261 ЗВПМ, члан 203, став 1-3 и став 5 и 6 
ЗВПЦГ, члан 33 и члан 150, став 6 ЗОНХ.
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2. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊАВАЊУ  

ЗА ВЕ ШТА ЊА У РУ СИ ЈИ

Осно ва ма за ко но дав ства Ру ске Фе де ра ци је о но та ри ја ту,41) 
но та ри ма је да то овла шће ње да по твр ђу ју за ве шта ња за ве штај но 
спо соб них ли ца, ко ја су са чи ње на у скла ду са зах те ви ма пред ви-
ђе ним у Гра ђан ском ко дек су Ру ске Фе де ра ци је,42) под усло вом да 
је по след ња из ја ва во ље да та лич но пред но та ром.43) Пре ма ГКРФ, 
за ве шта ње мо ра би ти са чи ње но у пи са ној фор ми и пре ма оп штем 
пра ви лу, по твр ђе но од стра не но та ра.44) Са мо у од ре ђе ним објек-
тив ним окол но сти ма, ка да се за ве шта лац не мо же обра ти ти но та-
ру, оно мо же би ти по твр ђе но и од стра не не ког дру гог овла шће ног 
ли ца45) (за ве шта ња из јед на че на са но тар ски по твр ђе ним за ве шта-
њем), а у ван ред ним окол но сти ма, мо же би ти са чи ње но и у про стој 
пи са ној фор ми.46)

При ли ком по твр ђи ва ња за ве шта ња, но тар је ду жан да утвр-
ди иден ти тет за ве шта о ца и ње го ву за ве штај ну спо соб ност, као и да 
об ја сни за ве шта о цу од ред бе о ну жном де лу.47) Но тар ски по твр ђе но 
за ве шта ње мо ра би ти на пи са но од стра не за ве шта о ца или пре ма 
ње го вим ре чи ма, од стра не но та ра, при че му је у оба слу ча ја до-
пу ште но ко ри шће ње тех нич ких сред ста ва.48) У прак си, за ве шта ње 
се че шће са ста вља од стра не но та ра, јер се на тај на чин из бе га ва 

41) Осно вы за ко но да те ль ства Рос си й ской Фе де ра ции о но та ри а те (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 
4462-1, ред. от 30. 03. 2015). Ин тер нет адре са: http://www.con sul tant.ru/do cu ment/cons_
doc_LAW_172901/, у да љем тек сту ОЗРФН.

42) Гра ждан ский ко декс Рос си й ской Фе де ра ции (тре ћи део од 26. 11. 2001. го ди не, N 
147-ФЗ, ред. од 05. 05. 2014). Ин тер нет адре са: http://ba se.con sul tant.ru/cons/cgi/on li ne.
cgi?req=doc;ba se=LAW;n=148418;fld=134;dst=100038;rnd=0.12630188465118408, у да-
љем тек сту ГКРФ.

43) Члан 35, став 1, тач ка 1 и члан 57, став 1 ОЗРФН.

44) Члан 1124, став 1, тач ка 1 ГКРФ.

45) То су: слу жбе ни ци ор га на ме сне са мо у пра ве и кон зул ских уста но ва РФ, глав ни ле ка ри, 
њи хо ви за ме ни ци по ме ди цин ској стру ци или де жур ни ле ка ри у бол ни ца ма и дру гим 
здрав стве ним уста но ва ма, на чел ни ци хо спи тал них уста но ва, ди рек то ри или глав ни ле-
ка ри у до мо ви ма за ста ра и ин ва лид на ли ца, ка пе та ни бро до ва, на чел ни ци екс пе ди ци ја, 
ко ман ди ри вој них је ди ни ца, управ ни ци ме ста ли ше ња сло бо де, као и слу жбе ни ци бан ке 
у по гле ду рас по ла га ња нов ча ним сред стви ма ко ја се на ла зе на ра чу ну за ве шта о ца. Ви-
де ти: члан 1124, став 1, тач ка 1 у ве зи са чла ном 37, став 1, тач ка 1 и чла ном 38, став 1, 
тач ка 1 ОЗРФН, чла ном 1125, став 7 ГКРФ, чла ном 1127 и чла ном 1128 ГКРФ.

46)  Члан 1124, став 1, тач ка 3 у ве зи са чла ном 1129 ГКРФ.

47)  Члан 42, став 1 и 2, члан 43, став 1 ОЗРФН и члан 1125, став 6 ГКРФ.

48)  Члан 1125, став 1 ГКРФ.
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по тре ба за до пун ском по мо ћи прав ни ка.49) На кон из ја вљи ва ња по-
след ње во ље пред но та ром, за ве шта лац је ду жан да про чи та текст 
за ве шта ња у ње го вом при су ству, а уко ли ко из не ких раз ло га, он то 
ни је у ста њу да учи ни, текст за ве шта ња ће му би ти про чи тан од 
стра не но та ра.50) За ве шта лац сво је руч ним пот пи сом у при су ству 
но та ра, по твр ђу је да текст за ве шта ња од го ва ра ње го вој во љи. Уко-
ли ко због фи зич ких не до ста та ка, те же бо ле сти или не пи сме но сти, 
за ве шта лац ни је у ста њу да сво је руч но пот пи ше за ве шта ње, оно 
по ње го вом зах те ву мо же би ти пот пи са но од стра не не ког дру гог 
ли ца, у ње го вом и у при су ству но та ра.51) За ве штај ни све док мо же 
при су ство ва ти при ли ком са чи ња ва ња и но тар ског по твр ђи ва ња за-
ве шта ња, са мо на осно ву во ље за ве шта о ца, у ком слу ча ју за ве шта-
ње мо ра би ти пот пи са но и од стра не све до ка.52) Но тар је ду жан да 
на за ве шта њу на зна чи ме сто и да тум ње го вог по твр ђи ва ња.53)

Но тар је у пра ву Ру си је овла шћен и да за ве шта о цу из да до-
ку мент, ко јим по твр ђу је при јем за тво ре ног (тај ног) за ве шта ња. На-
и ме, за ве шта ње ко је је сво је руч но на пи сао и пот пи сао, за ве шта лац 
мо же пре да ти но та ру у за тво ре ној ко вер ти у при су ству два за ве-
штај на све до ка, ко ји сво јим пот пи сом на тој ко вер ти по твр ђу ју да 
је упра во она би ла пре да та но та ру од стра не за ве шта о ца у свој ству 
за тво ре ног за ве шта ња. Ова ко вер та за пе ча ћу је се од стра не но та ра 
у дру гој ко вер ти, у при су ству за ве шта о ца и све до ка. На њој но тар 
са чи ња ва за бе ле шку, ко ја са др жи по дат ке о име ну и пре зи ме ну, др-
жа вљан ству и ме сту ста но ва ња за ве шта о ца и оба све до ка, да ту му и 

49) Т.Е. Або ва, М.М. Бо гу слав ский, А. Г. Све тла нов, Ко мен та рий к Гра ждан ско му ко дек су 
Рос си й ской Фе де ра ции, Ча сти тре ть ей, Мо сква, 2004, стр. 29.; Б.А. Бу ла ев ский, Р.И. Ви-
но гра до ва, А. Ф. Ефи мов, Т.Л. Лев ши на, Е.А. Па вло ва, И. В. Пан те ле е ва, Н.В. Суч ко ва, 
М.Л. Ше лют то, О.Ю. Ши ло хвост, К.Б. Яро шен ко, Ко мен та рий к Гра ждан ско му ко дек-
су Рос си й ской Фе де ра ции, Ча сти тре ть ей, Мо сква, 2007, стр. 48-49.

50) Но тар је ду жан да о ово ме на за ве шта њу ста ви од го ва ра ју ћу за бе ле шку уз на во ђе ње 
раз ло га, због ко јих за ве шта лац ни је био у ста њу сам да про чи та за ве шта ње. Члан 1125, 
став 2 ГКРФ и члан 44, став 1 ОЗРФН.

51) У за ве шта њу мо ра ју би ти на зна че ни раз ло зи због ко јих за ве шта лац не мо же сво је руч но 
пот пи са ти за ве шта ње, као и по да ци о осо би ко ја је пот пи са ла за ве шта ње уме сто ње га, 
у скла ду са до ку мен том ко јим је утвр ђен иден ти тет те осо бе. Члан 1125, став 3 ГКРФ и 
члан 44, став 1 и 2 ОЗРФН.

52) На са мом за ве шта њу мо ра ју би ти на зна че ни по да ци о све до ку, у скла ду са до ку мен том 
пре ма ко јем је утвр ђен ње гов иден ти тет. Члан 1125, став 4 ГКРФ. У те о ри ји се на во ди да 
се уче шћем све до ка по твр ђу ју чи ње ни це, ко је ина че под ле жу по твр ђи ва њу и од стра не 
но та ра (спо соб ност за ве шта о ца да схва ти зна чај сво јих рад њи и да их пре ду зме, са гла-
сност тек ста за ве шта ња са во љом за ве шта о ца), те да ве ће по ве ре ње у све до ка не го у 
но та ра не ма оправ да ња, због че га за ко но дав ство РФ не пред ви ђа при су ство за ве штај ног 
све до ка као оба ве зно. Ви де ти: Т.Е. Або ва, М.М. Бо гу слав ский, А. Г., Све тла нов, op. cit., 
стр. 29.

53) Члан 1124, став 4 ГКРФ.



Јелена Ђ. Видић Трнинић Улога нотара у сачињавању завештања у  ...

217

ме сту при је ма за ве шта ња, те за бе ле шку да је но тар при ли ком при-
је ма за ве шта ња об ја снио за ве шта о цу од ред бе о ну жном де лу, као 
и да не по што ва ње пра ви ла о нео п ход но сти сво је руч ног пи са ња и 
пот пи си ва ња по вла чи не пу но ва жност за ве шта ња.54)

3. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВАЊУ 
ЗАВЕ ШТА ЊА У ФРАН ЦУ СКОЈ

Од до но ше ња За ко на о но та ри ја ту, ко ји је и да нас на сна-
зи,55) но тар у пра ву Фран цу ске пред ста вља др жав ног по ве ре ни ка, 
ко ји др жав ним пе ча том по твр ђу је аутен тич ност до ку ме на та, чи ме 
на се бе пре у зи ма је дан део јав них овла шће ња, а ње го ва ис пра ва 
је јав на. Овла шће ња ко ја има но тар при ли ком са чи ња ва ња за ве-
шта ња, уре ђе на су Гра ђан ским за ко ни ком Фран цу ске.56) Њи ме су 
пред ви ђе не сле де ће ре дов не фор ме за ве шта ња: сво је руч но, тај но 
и за ве шта ње у јав ној фор ми.57) Уло га но та ра до ла зи до из ра жа ја 
при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња у јав ној фор ми – тзв. аутен тич-
ног за ве шта ња (la te sta ment aut hen ti que),58) тај ног за ве шта ња, као и 
ме ђу на род ног за ве шта ња или ка ко се у те о ри ји још на зи ва „по јед-
но ста вље ног аутен тич ног за ве шта ња“.59)

За ве шта о цу ко ји сво ју по след њу во љу из ја вљу је у јав ној 
фор ми пред но та ром, за ве шта ње се са ста вља у при су ству два но-
та ра или јед ног но та ра, у ком слу ча ју је по треб но и при су ство два 
за ве штај на све до ка. Уко ли ко се за ве шта ње из ја вљу је у при су ству 
два но та ра, је дан од њих га по дик та ту за ве шта о ца бе ле жи или да је 
да се за ве шта ње за бе ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем. И у слу-
ча ју ка да се за ве шта ње из ја вљу је пред јед ним но та ром, за ве шта-
лац га мо ра дик ти ра ти но та ру, ко ји га сам бе ле жи или да је да се он 

54) Члан 1126, став 1-3 ГКРФ.

55) Loi con te nant or ga ni sa tion du no ta ri at (loi 25 ventôse an XI), ver sion con so lidée au 09 mars 
2015. Ин тер нет адре са: http:www.le gi fran ce.go uv.fr/.

56) Co de сivil из 1804. го ди не, ver sion con so lidée au 25 août 2015. Ин тер нет адре са: http://
www.le gi fran ce.go uv.fr/af fic hCo de.do?cid Tex te=LE GI TEXT000006070721, у да љем тек-
сту CC.

57) Члан 969 CC. Ван ред не фор ме за ве шта ња су: вој но за ве шта ње (члан 981-984 CC), за-
ве шта ње са чи ње но у изо ла ци ји (члан 985-987 CC), као и по мор ско за ве шта ње (члан 
988-995 CC). О по ступ ку са чи ња ва ња на ве де них при ви ле го ва них об ли ка за ве шта ња, 
ви де ти: F. Te rré, Y. Le qu et te, Dro it ci vil, les suc ces si ons, les libéra lités, Pa ris, 1997, стр. 
317-318.

58) У те о ри ји се на во ди да за ве шта о ци не при бе га ва ју че сто овој фор ми за ве шта ња због 
ње го ве не пот пу не тај но сти, као и због зах тев не фор ме. Ви де ти о то ме код: Phi lip pe 
Mаlaurie, La u rent Aynès, Dro it ci vil, les suc ces si ons, les libéra lités, Pa ris, 2010, стр. 262.

59) Phi lip pe Mаlaurie, La u rent Aynès, op. cit., стр. 263-264.
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за бе ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем. У оба слу ча ја, на кон што 
је за ве шта ње са чи ње но, оно мо ра би ти про чи та но за ве шта о цу.60) 
Из ме на ма и до пу на ма Гра ђан ског за ко ни ка Фран цу ске из 2015. го-
ди не61) и глу вим, не мим и/или не пи сме ним осо ба ма, као и осо ба ма 
ко је не вла да ју фран цу ским је зи ком, омо гу ће но је да при бег ну овој 
фор ми за ве шта ња. Ка да за ве шта лац не мо же да из ја ви сво ју во љу 
на фран цу ском је зи ку, дик ти ра ње са др жи не за ве шта ња и ње го во 
чи та ње, оба вља се пре ко суд ског ту ма ча ко јег је за ве шта лац иза-
брао са на ци о нал не ли сте суд ских ту ма ча и ве шта ка ко ју са ста вља 
Ка са ци о ни суд или са ли сте суд ских ту ма ча и ве шта ка ко је са ста-
вља сва ки Апе ла ци о ни суд. Уче шће суд ског ту ма ча ни је оба ве зно 
уко ли ко сам но тар или у за ви сно сти од окол но сти слу ча ја, дру ги 
но тар или све до ци, по зна ју је зик за ве шта о ца.62) У си ту а ци ји ка да 
за ве шта лац мо же да пи ше на фран цу ском је зи ку, али не мо же да 
га го во ри, но тар сам бе ле жи за ве шта ње или да је да се оно за бе-
ле жи ру ком или ме ха нич ким пу тем на осно ву бе ле шки ко је је за-
ве шта лац са ста вио пред њим, на кон че га је ду жан да за ве шта о цу 
про чи та за ве шта ње. Уко ли ко за ве шта лац не мо же да чу је, он се са 
са др жи ном за ве шта ња упо зна је сам, та ко што га чи та, по што му 
га је већ јед ном про чи тао но тар.63) Уко ли ко за ве шта лац не мо же ни 
да го во ри, ни да чу је, ни да чи та, ни да пи ше, дик ти ра ње са др жи-
не за ве шта ња, од но сно ње го во чи та ње се оба вља на на чин као и 
ка да за ве шта лац ни је у ста њу да из ја ви сво ју во љу на фран цу ском 
је зи ку, од но сно уз уче шће суд ског ту ма ча.64) За ве шта ње мо ра би-
ти пот пи са но од стра не за ве шта о ца у при су ству но та ра и све до ка. 
Уко ли ко за ве шта лац из ја ви да не уме или не мо же да се пот пи ше, 
но тар ће за бе ле жи ти ње го ву лич ну и из ри чи ту из ја ву о то ме, као и 
узрок због ко јег је спре чен да пот пи ше за ве шта ње. За ве шта ње мо-
ра ју пот пи са ти и све до ци и но тар.65)

Уко ли ко за ве шта лац же ли да са чи ни тај но за ве шта ње, уло га 
но та ра је дру га чи ја.66) У ова квом слу ча ју, за ве шта лац у при су ству 
два све до ка пре да је за пе ча ће ну ко вер ту ко ја са др жи за ве штај на 

60) Члан 971 и члан 972, став 1-3 CC.

61) Mo di fié par LOI n°2015-177 du 16 févri er 2015 - art. 3. До 2015. го ди не, ова фор ма за ве-
шта ња се мо гла са чи ни ти са мо гла сним дик ти ра њем са др жи не за ве шта ња но та ру.

62) Члан 972, став 4 CC.

63) Члан 972, став 5 CC.

64) Члан 972, став 6 CC.

65) Члан 973-974 CC. О на ве де ним фа за ма у по ступ ку са чи ња ва ња за ве шта ња пред но та-
ром, оп шир ни је ви де ти: F. Te rré, Y. Le qu et te,  op. cit., стр. 315-316.

66) Пре ма чла ну 978 CC тај но за ве шта ње не мо гу са чи ни ти ли ца ко ја не уме ју или не мо гу 
да чи та ју. У те о ри ји се на во ди да се и овај об лик за ве шта ња у прак си рет ко ко ри сти. Ви-
де ти: Phi lip pe Mаlaurie, La u rent Aynès, op. cit., стр. 263.
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рас по ла га ња. За ве шта лац је ду жан да из ја ви да она са др жи ње го ву 
по след њу во љу, ко ју је он за бе ле жио или је за бе ле жио не ко дру ги, 
по твр ђу ју ћи да је у по след њем слу ча ју лич но про ве рио ње ну са др-
жи ну, као и да ју је он пот пи сао. У сва ком слу ча ју, за ве шта лац ће 
ука за ти но та ру на на чин на ко ји је за ве шта ње за бе ле же но, ру ком 
или ме ха нич ким пу тем. На ту ко вер ту, но тар ста вља по себ ну ис-
пра ву у ко јој ће за бе ле жи ти или да ти да се за бе ле жи ру ком или ме-
ха нич ким пу тем по дат ке о да ту му и ме сту са ста вља ња за ве шта ња, 
опи су ко вер те и оти ску пе ча та, као и на по ме ну о свим пред у зе тим 
фор мал но сти ма.67) Она мо ра би ти пот пи са на од стра не но та ра, за-
ве шта о ца и све до ка, а њо ме се за пра во по твр ђу је при јем за ве шта-
ња.68)

4. УЛО ГА НО ТА РА У СА ЧИ ЊА ВАЊУ  
ЗА ВЕ ШТА ЊА У НЕ МАЧ КОЈ

Гра ђан ским за ко ни ком Не мач ке,69) као ре дов ни об ли ци за ве-
шта ња нор ми ра ни су сво је руч но и но тар ско за ве шта ње.70) Но тар 
има ва жну уло гу при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња, јер је сту па-
њем на сна гу За ко на о по твр ђи ва њу ис пра ва из 1969. го ди не,71) 
са ста вља ње јав ног за ве шта ња пре шло у ње го ву ис кљу чи ву над ле-
жност.72)

67) За ве шта лац ко ји не мо же да го во ри, али мо же да пи ше, мо же да са чи ни ову фор му за-
ве шта ња, под из ри чи тим усло вом да је он сам или не ко дру го ли це ко је је пред ста вио 
но та ру и све до ци ма на пи сао за ве шта ње, као и да га је он пот пи сао. За ве шта лац је у ова-
квом слу ча ју ду жан да у при су ству но та ра и све до ка, у за гла вљу по себ не ис пра ве лич но 
за бе ле жи да до ку мент ко ји је под нео пред ста вља ње го во за ве шта ње и да то пот пи ше. 
Ви де ти: члан 979, став 1 CC.

68) Члан 976, став 1-3 CC.

69) Bürger lic hes Ge set zbuch из 1896. го ди не (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), по след ње 
из ме не 29.06.2015., BGBl I S. 1042. Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/
bgb/, у да љем тек сту BGB.

70) § 2231 BGB. Као ван ред ни об ли ци за ве шта ња, прав но су уре ђе ни: из у зет но за ве шта ње 
пред пред сед ни ком оп шти не, из у зет но за ве шта ње пред три све до ка, по мор ско и кон зу-
лар но за ве шта ње. Ви де ти: § 2247, § 2249 - § 2251 BGB, као и § 11, став 1 KonsG (Kon-
su lar ge setz из 1974. го ди не, BGBl. I S. 2317, по след ње из ме не 29. 06. 2015., BGBl. I S. 
1042). Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/konsg/.

71) Be ur kun dung sge setz из 1969. го ди не (BGBl. I S. 1513), по след ње из ме не 29.06.2015., BGBl 
I S. 1042. Ин тер нет адре са: http://www.ge set ze-im-in ter net.de/be urkg/BJNR015130969.
html, у да љем тек сту Be urkG.

72) До 01.01.1970. го ди не, јав но за ве шта ње се мо гло са чи ни ти или пред су ди јом основ ног 
су да или пред но та ром. Ви де ти: Де јан Ђур ђе вић, „Но тар ски те ста мент у не мач ком пра-
ву“, у збор ни ку: Увод у пра во Не мач ке (уред ни ци: М. Ва си ље вић, В. Чо ло вић), Бе о град, 
2011, стр. 429.
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Но тар ско за ве шта ње се са чи ња ва та ко што за ве шта лац из ја-
вљу је сво ју по след њу во љу пред но та ром или му пре да је отво ре ну 
или за тво ре ну ис пра ву, из ја вљу ју ћи да она са др жи ње го ву по след-
њу во љу.73) У оба слу ча ја, но тар је ду жан да утвр ди иден ти тет за-
ве шта о ца, ње го ву ак тив ну за ве штај ну спо соб ност и пра ву на ме ру, 
као што је оба ве зан и да раз ја сни ста ње ства ри, те да (по пра ви лу) 
по у чи за ве шта о ца о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња.74)

У слу ча ју ка да се но тар ско за ве шта ње са ста вља та ко што за-
ве шта лац из ја вљу је сво ју по след њу во љу пред но та ром, на кон што 
за ве шта лац то учи ни, да ту из ја ву во ље но тар је ду жан да пре не се 
у за пи сник о са чи ња ва њу за ве шта ња.75) По чев од 2002. го ди не, по-
след ња во ља пред но та ром се мо же из ја ви ти на би ло ко ји на чин, 
те у том сми слу она мо же би ти да та и од стра не за ве шта о ца ко ји 
ни је у ста њу усме но да је из ја ви, као што и при зна ње за ве шта ња 
мо же би ти учи ње но на би ло ко ји на чин.76) Ме ђу тим, у слу ча ју ка да 
за ве шта лац пре ма соп стве ној тврд њи или пре ма уве ре њу но та ра 
ни је у ста њу да у по треб ној ме ри го во ри, чу је или ви ди, у по ступ ку 
са ста вља ња за ве шта ња, по треб но је и уче шће јед ног све до ка или 
дру гог но та ра, с тим што за ве шта лац мо же да од би је њи хо во по-
зи ва ње. На зах тев глу вог или не мог за ве шта о ца, но тар је ду жан да 
обез бе ди и уче шће суд ског ту ма ча.77) До уче шћа све до ка (нај ви ше 
два) или дру гог но та ра, мо же до ћи и на осно ву зах те ва са мог за ве-
шта о ца, не за ви сно од то га да ли код ње га по сто ји ин ва ли ди тет.78) 
Уко ли ко се из ја ва во ље да је усме но пред но та ром, она не мо ра би ти 
да та на не мач ком је зи ку, у ком слу ча ју при су ство суд ског ту ма ча 
ни је нео п ход но са мо уко ли ко но тар у до вољ ној ме ри вла да је зи ком 
за ве шта о ца.79)

73) § 2232 BGB.

74) § 10, § 11 и § 17 Be urkG.

75) О оста лим еле мен ти ма ко ји чи не са др жи ну за пи сни ка о но тар ском за ве шта њу, ви де ти § 
9 и § 30 Be urkG.

76) До 2002. го ди не, за ве шта лац је по след њу во љу пред но та ром мо гао из ја ви ти са мо усме-
но или пре да јом ис пра ве, ко јом при ли ком је мо рао из ја ви ти да она са др жи ње го ву по-
след њу во љу, услед че га је ли ци ма са ви ше стру ким те ле сним не до ста ци ма, ко ји су их 
спре ча ва ли да го во ре и пи шу, би ло оне мо гу ће но да се слу же ре дов ним фор ма ма за-
ве шта ња. За ко ном о про ме ни пра ва на за сту па ње од стра не адво ка та пред вр хов ним 
зе маљ ским су до ви ма из 2002. го ди не, из вр ше на је ре фор ма за ве штај ног пра ва, ко јом је 
на пу штен прин цип усме но сти у по ступ ку са чи ња ва ња за ве шта ња. Оп шир ни је о на ве де-
ном, ви де ти код: Де јан Ђур ђе вић, op. cit., стр. 432-436.

77) § 22, став 1 Be urkG.

78) § 29 Be urkG.

79) М. Ave na ri us, код: H. Prütting, G. We gen, G. We in re ich (Hrsg), BGB – Kom men tar, 4. Aufla-
ge, Köln, 2009, стр. 2890.
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Уко ли ко се но тар ско за ве шта ње са чи ња ва пре да јом пи сме на, 
но тар има оба ве зу да се упо зна са ње го вом са др жи ном и да по у чи 
за ве шта о ца о прав ним по сле ди ца ма за ве шта ња, уко ли ко је реч о 
отво ре ном пи сме ну и уко ли ко вла да је зи ком на ко јем је за ве шта ње 
са ста вље но.80) Уко ли ко се за ве шта ње са чи ња ва пре да јом за тво ре-
ног пи сме на, но тар на ово ни је овла шћен.81) Пи сме но ко је пре да је, 
за ве шта лац не мо ра лич но да на пи ше,82) ни ти да га пот пи ше,83) с 
тим што се као ми ни мум зах те ва да ње го ва во ља мо ра би ти ма те-
ри ја ли зо ва на ис пи си ва њем зна ко ва на од ре ђе ној под ло зи.84) Осим 
то га, за ве шта о цу мо ра би ти омо гу ће но да се упо зна са са др жи ном 
пи сме на ко је пре да је, та ко што ће га лич но про чи та ти. На и ме, уко-
ли ко за ве шта лац, пре ма соп стве ној тврд њи или уве ре њу но та ра, 
ни је у ста њу да га про чи та, он не мо же са ста ви ти но тар ско за ве-
шта ње пре да јом пи сме на.85) При ли ком пре да је пи сме на, нео п ход но 
је да за ве шта лац из ја ви да оно са др жи ње го ву по след њу во љу, ко је 
при зна ње, мо же би ти учи ње но усме но, у пи сме ној фор ми или на 
не ки дру ги на чин – кли ма њем гла вом, треп та њем или дру гим ге-
сто ви ма, под усло вом да је но тар у ста њу да утвр ди зна че ње та кве 
из ја ве.86)

За пи сник о са ста вља њу за ве шта ња, за ве шта о цу мо ра би ти 
про чи тан у при су ству но та ра, што ће се у ње му кон ста то ва ти, а 
уко ли ко то за ве шта лац зах те ва, он мо же из вр ши ти и не по сред ни 
увид у ње го ву са др жи ну.87) Глу вом за ве шта о цу, са др жи на за пи сни-
ка се не чи та, већ му се омо гу ћу је из вр ше ње не по сред ног уви да у 
за пи сник, што ће се та ко ђе кон ста то ва ти у за пи сни ку.88) На кон ових 
рад њи, за ве шта лац одо бра ва за пи сник и сво је руч но га пот пи су је у 
при су ству но та ра.89) Уко ли ко за ве шта лац пре ма соп стве ном при-

80) § 17 и § 30 Be urkG.

81) Спе ци фич ност пре да је за тво ре ног пи сме на од стра не за ве шта о ца но та ру, огле да се и у 
то ме да је овај на чин са ста вља ња но тар ског за ве шта ња, до сту пан са мо пу но лет ним осо-
ба ма, без об зи ра на сте че ну за ве штај ну спо соб ност. Ви де ти: § 2233, став 1 BGB.

82) § 2232 BGB.

83) K. Schna bel, код: F. M. Große-Wil de, P. E. Ouart (Hrsg), De utscher Er brechtskom men tar, 2. 
Aufla ge, Köln 2010, стр. 700; C. T. Eben roth, Er brecht, München, 1992, стр. 126.

84) Де јан Ђур ђе вић, op. cit., стр. 437.

85) § 2233, став 2 BGB.

86) М. Ave na ri us, op. cit., стр. 2890; D. Le i pold, Er brecht, 18. Aufla ge, Tübin gen, 2010, стр. 
111.

87) § 13, став 1 Be urkG.

88) § 23 Be urkG.

89) § 13, став 1 Be urkG.
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зна њу или уве ре њу но та ра ни је у ста њу да се пот пи ше, при ли ком 
чи та ња и одо бра ва ња за пи сни ка, по треб но је и при су ство јед ног 
све до ка или дру гог но та ра, што ће се кон ста то ва ти у за пи сни ку. 
Ова ли ца пот пи су ју за пи сник уме сто за ве шта о ца.90) Уко ли ко су 
у по ступ ку уче ство ва ли и све док(ци) или дру ги но тар, из раз ло-
га што за ве шта лац ни је у ста њу да го во ри, чу је или ви ди или по 
осно ву са мог зах те ва за ве шта о ца, за пи сник тре ба да пот пи шу и 
ова ли ца.91) Уко ли ко се ра ди о за ве шта о цу са ви ше вр ста ин ва ли-
ди те та, по ред уче шћа јед ног све до ка или дру гог но та ра, по треб но 
је и уче шће осо бе ко ја је у ста њу да са њим ко му ни ци ра, што ће се 
кон ста то ва ти у за пи сни ку. Ово ли це пот пи су је за пи сник уме сто за-
ве шта о ца, а на кра ју га је ду жан да пот пи ше и но тар.92)

5. О ЗНА ЧА ЈУ УЛО ГЕ НО ТА РА  
У СА ЧИ ЊА ВА ЊУ ЗА ВЕ ШТА ЊА

У са вре ме ним прав ним по ре ци ма Евро пе, при сут на је не-
сум њи ва тен ден ци ја при зна ва ња но та ру свој ства овла шће ног ли ца 
за са чи ња ва ње за ве шта ња. У ве ћем бро ју пра ва ко ја су пред ста-
вља ла пред мет ана ли зе, но тар ско за ве шта ње пред ста вља по себ но 
уре ђе ни об лик за ве шта ња, сход но че му је но тар ду жан да по шту је 
по себ на пра ви ла за ње го во са чи ња ва ње, док у по је ди ним од њих, 
као што је то слу чај у не ким зе мља ма на ста лим на про сто ру бив-
ше СФРЈ, но тар при ли ком са чи ња ва ња за ве шта ња по сту па пре ма 
пра ви ли ма пре ма ко ји ма су ду жна да по сту па ју и дру га овла шће-
на ли ца при ли ком са чи ња ва ња од ре ђе ног об ли ка јав ног за ве шта-
ња. Ме ђу тим, са мо по сто ја ње мо гућ но сти са чи ња ва ња за ве шта ња 
пред но та ром, у по сма тра ним за ко но дав стви ма, не ма исти зна чај. 
У том сми слу, уло га но та ра у нај ве ћој ме ри до ла зи до из ра жа ја у 
Фран цу ској и Не мач кој, у ко ји ма је број оста лих ре дов них об ли ка 
за ве шта ња све ден на ми ни мум, уз исто вре ме но по сто ја ње ње го ве 
ис кљу чи ве над ле жно сти за са ста вља ње ре дов ног јав ног об ли ка за-
ве шта ња. У зе мља ма чи јим је за ко но дав стви ма уре ђен ве ћи број 
ре дов них об ли ка за ве шта ња, те у ко ји ма је њи хо во са чи ња ва ње, 
ка да је реч о јав ним об ли ци ма, мо гу ће и од стра не дру гих но си ла ца 
јав них овла шће ња, као што је то слу чај у Ру си ји и зе мља ма на ста-
лим на про сто ру бив ше СФРЈ, ова уло га је ге не рал но по сма тра но, 

90) § 25 Be urkG.

91) § 22, став 2 и § 29 Be urkG.

92) § 24 и § 13, став 3 Be urkG.
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ма ње из ра же на. Та ко ђе, афир ма ци ја но та ра у сфе ри за ве штај ног 
на сле ђи ва ња, при сут ни ја је у оним зе мља ма у ко ји ма он исто вре-
ме но ула зи и у круг овла шће них ли ца за са чи ња ва ње ме ђу на род ног 
за ве шта ња.

Као на чин са чи ња ва ња за ве шта ња, за ве шта лац са др жи ну по-
след ње во ље по пра ви лу из ја вљу је пред но та ром усме ним пу тем 
или уко ли ко се ра ди о ли цу са по себ ним по тре ба ма, на дру ги од го-
ва ра ју ћи на чин. У по је ди ним прав ним по ре ци ма, као што су Сло-
ве ни ја, Ру си ја, Не мач ка и Фран цу ска, уло га но та ра у за ве штај ном 
на сле ђи ва њу је по тен ци ра на и по сто ја њем мо гућ но сти са чи ња ва-
ња за ве шта ња пре да јом пи са не ис пра ве но та ру. У по гле ду пи та ња 
омо гу ћа ва ња за ве шта о цу да са чу ва у тај но сти са др жи ну свог рас-
по ла га ња за слу чај смр ти, при хва ће на су раз ли чи та ре ше ња. У не-
ким од њих, но та ру не мо же оста ти не по зна та са др жи на ове ис пра-
ве (Сло ве ни ја), за раз ли ку од оста лих спо ме ну тих за ко но дав ста ва у 
ко ји ма са др жи на на ве де не ис пра ве но та ру мо же оста ти не по зна та 
(Не мач ка), од но сно мо ра оста ти не по зна та (Ру си ја и Фран цу ска).

Иако у осно ви сли чан, у по је ди ним аспек ти ма прав не ре гу-
ла ти ве, раз ли ку је се и сам по сту пак са чи ња ва ња за ве шта ња пред 
но та ром, уко ли ко ни је реч о на чи ну са чи ња ва ња за ве шта ња пре-
да јом пи са не ис пра ве. У том сми слу, на раз ли чит на чин је нај пре 
уре ђе но пи та ње нео п ход но сти при су ства све до ка у овом по ступ ку. 
У нај број ни јој гру пи по сма тра них зе ма ља, као што су БиХ, Хр ват-
ска, Цр на Го ра, Ма ке до ни ја и Не мач ка, уче шће све до ка по треб но 
је са мо ка да се за ве шта ње са чи ња ва од стра не ли ца са по себ ним 
по тре ба ма. У ма њем бро ју ових зе ма ља, као што су Сло ве ни ја и 
Фран цу ска, уче шће на ве де них ли ца нео п ход но је увек, не за ви сно 
од на пред на ве де не чи ње ни це, док у Ру си ји, пу но ва жност за ве шта-
ња са чи ње ног пред но та ром ни у јед ној си ту а ци ји ни је усло вље на 
уче шћем све до ка. У по је ди ним за ко но дав стви ма, при хва ће на је и 
мо гућ ност фа кул та тив ног уче шћа све до ка, до ко јег до ла зи на осно-
ву во ље са мог за ве шта о ца (ФБиХ, Не мач ка и Ру си ја) или на осно-
ву оце не но та ра (ФБиХ), као и мо гућ ност за ме не уче шћа све до ка 
при су ством дру гог но та ра (Сло ве ни ја, ФБиХ, Фран цу ска и Не мач-
ка). Ка да је реч о нај ва жни јем ста ди ју му по ступ ка са чи ња ва ња за-
ве шта ња – по ступ ку за ње го во при зна ње, упо зна ва ње за ве шта о ца 
са са др жи ном за ве шта ња ко је је са чи ње но у ре дов ним окол но сти-
ма, та ко ђе је уре ђе но на раз ли чит на чин. У том сми слу, од ре ђе ни 
број зе ма ља, као што су Сло ве ни ја, ФБиХ, Хр ват ска, Фран цу ска 
и Не мач ка, при кло ни ле су се си сте му у ко ме се за ве шта ње чи та 
за ве шта о цу (у по је ди ним од њих ин си сти ра се на то ме да но тар 
то лич но учи ни, док је у не ким до вољ но да се чи та ње вр ши у при-
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су ству но та ра). У оста лим зе мља ма ко је су пред ста вља ле пред мет 
ана ли зе, но тар да је за ве шта о цу да сам про чи та за ве шта ње. У по-
гле ду одо бра ва ња за ве шта ња, оп ште је при хва ће но пра ви ло о не-
по сто ја њу по себ не фор ме, има ју ћи у ви ду да се оно мо же учи ни ти 
на би ло ко ји на чин. На по слет ку, у по је ди ним пра ви ма пред ви ђе на 
су и спе ци фич на за кон ска ре ше ња, ко ја се од но се на пот пи си ва ње 
за ве шта ња, као по след њу рад њу ко ју је нео п ход но пред у зе ти у по-
ступ ку ње го вог при зна ња. Она се од но се на мо гућ ност да у си ту а-
ци ји ка да за ве шта лац не мо же или не ће да пот пи ше за ве шта ње, то 
учи ни не ко дру го ли це уме сто ње га (Хр ват ска и Ру си ја), од но сно, 
дру ги но тар или је дан све док (Не мач ка), те на мо гућ ност да све-
до ци или дру ги но тар сво јим при су ством и пот пи сом по твр де ста-
вља ње ру ко зна ка од стра не ова квог за ве шта о ца (Сло ве ни ја).

Ге не рал но по сма тра но, мо же се за кљу чи ти да мо гућ ност 
са чи ња ва ња за ве шта ња пред но та ром, не за ви сно од то га да ли се 
ра ди о но тар ском или не ком дру гом об ли ку за ве шта ња за чи је је 
са ста вља ње он овла шћен, као и не за ви сно од на ве де них спе ци-
фич но сти и раз ли ка у прав ној ре гу ла ти ви по је ди них пи та ња, има 
ве ли ки зна чај у са вре ме ним на след но прав ним си сте ми ма Евро пе. 
Уче шћем но та ра у са чи ња ва њу ак та из ја ве по след ње во ље, омо-
гу ћу је се свим ак тив но за ве штај но спо соб ним ли ци ма, без об зи ра 
на евен ту ал не фи зич ке не до стат ке или не пи сме ност да ре а ли зу ју 
сло бо ду за ве шта ња. Та ко ђе, са чи ња ва њем за ве шта ња пред но та-
ром као ли цем од јав ног по ве ре ња, зна чај но се до при но си прав ној 
си гур но сти у на след ном пра ву.
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Je le na Dj. Vi dic Tr ni nic

THE RO LE OF A NO TARY IN WILL 
DRAFTING IN COM PA RA TI VE LAW

Re su me
The pa per pre sents a com pa ra ti ve analysis of le gal pro vi si ons re-

la ted to no ta ri es’ aut ho ri za tion for will draf ting, which in clu des the law 
of the for mer Yugo slav re pu blics, Rus sia, Fran ce and Ger many, whi le 
si mul ta ne o usly ma king re fe ren ces to do me stic law. The aut hor no tes 
that the af fir ma tion of no ta ri es in the will draf ting is not equ ally pre sent 
in all ob ser ved laws. In every par ti cu lar law this af fir ma tion de pends on 
a num ber of ot her forms of le gally re gu la ted re gu lar forms of wills, on 
whet her ma king of pu blic forms of a will is pos si ble al so by ot her hol-
ders of pu blic aut ho ri za ti ons, and to a cer tain ex tent on the fact whet her 
a no tary is a per son aut ho ri zed for draf ting an in ter na ti o nal will. At 
the sa me ti me, the pa per in di ca tes that both si mi la ri ti es and dif fe ren ces 
may be iden ti fied bet we en the ob ser ved laws, which co me to the fo re 
in terms of the met hod and pro cess of draf ting a no tary will. In this re-
gard, it is no ted that the so lu tion by which the te sta tor dec la res the con-
tent of the will to a no tary ver bally is ac cep ted as a ru le or in ca se of a 
per son with spe cial ne eds in so me ot her ap pro pri a te way, and that only 
few laws ma ke draf ting of a will by de li ve ring a writ ten sta te ment to 
a no tary pos si ble. Alt ho ugh ba si cally si mi lar, the pro ce du re of ma king 
the will in front of a no tary dif fers in cer tain aspects of le gi sla tion (the 
is sue of the ne ces sity of the at ten dan ce of wit nes ses at this pro ce du re, 
the pos si bi lity of op ti o nal at ten dan ce of wit nes ses, in tro du cing the te-
sta tor with the con tents of the will, the op ti ons re la ted to the met hod 
of sig ning the will). Ta king in to ac co unt the advan ta ges of cer tain le-
gal so lu ti ons iden ti fied in com pa ra ti ve law, the pa per al so di scus ses the 
pos si bi lity of the ir tran spo si tion to do me stic law. The con clu sion is that 
alt ho ugh the spe ci fic ro le of no ta ri es in the will draf ting in the ob ser ved 
laws is not the sa me, the no tary’s aut ho ri za tion to draft a will is in di-
spu tably sig ni fi cant, as it sig ni fi cantly con tri bu tes to the le gal se cu rity 
in in he ri tan ce law, whe reby in this way it al lows to all per sons ca pa ble 
of ma king a will to exer ci se the fre e dom of will ma king re gar dless of 
pos si ble physi cal ina bi li ti es or il li te racy.
Key words: no tary, the no ta rial will, the ro le of the no tary in will draf ting
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