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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. З прийняттям Конституції в Україні 

відбулась переорієнтація суспільних відносин на охорону та захист прав 

громадян. Нині права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності нашої держави, яка здійснюється через відповідні 

органи та установи.  

Розвиток міжнародних відносин як між країнами, так і фізичними та 

юридичними особами обумовлює міграцію населення, інтенсивний розвиток 

економічних відносин, що призводить до укладення різних видів правочинів 

з іноземним елементом, які підлягають нотаріальному посвідченню як 

нотаріусами України, так і іноземними нотаріусами, а також посадовими 

особами дипломатичних представництв та консульських установ України. У 

Плані дій Україна  ̶  ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки звернено увагу 

на необхідність посилення співробітництва щодо заповітів і спадкоємства, а 

це безпосередньо стосується діяльності як нотаріусів, так і консулів. 

 Мільйони громадян України, які проживають за кордоном, можуть 

стати суб’єктами спадкових відносин. Це спонукає нашу державу 

забезпечити охорону та захист їхніх безспірних спадкових прав за кордоном 

у нотаріальному порядку. Таку функцію держава делегувала консульським 

установам і дипломатичним представництвам, але на практиці виникають 

істотні проблеми із вчиненням консулами нотаріальних дій щодо 

спадкування майна. Хоч у консульських конвенціях мають місце посилання 

на зазначені нотаріальні дії, процедури їх вчинення недостатньо виписані, що 

спричинює негативні наслідки. Також потребують регламентації питання 

взаємодії консулів із нотаріусами України, іноземними нотаріусами у 

випадках міжнародного спадкування. Виконання таких завдань можливе 

лише за умови дослідження їх на теоретичному рівні, оскільки наукові 

прогнози мають втілюватись у законодавство, яке регламентує процесуальну 

діяльність консула щодо вчинення нотаріальних дій.  

Питанням спадкування майна присвятили свої роботи М.В. Бондарєва, 

Г.В. Галущенко,  А.С. Довгерт, Ю.О. Заіка, О.О. Кармаза, В.І. Кисіль, В.Я. 

Калакура, О.М. Клименко, О.Є. Кухарєв, І.Г. Медведєв, Є.І. Фурса, Є.О. 

Рябокінь, Л.В. Скок, В.В. Ярков та ін. Вчені О.О. Гріненко, Н.Ю. Гуть, Н.П. 

Кравченко, О.М. Криштопа, С.Я. Фурса розглядали деякі аспекти вчинення 

консулом нотаріальних дій, проте комплексних наукових досліджень з 

питань компетенції та процедури вчинення консулом нотаріальних дій щодо 

спадкування майна в Україні немає. Тому слід визнати тему дисертаційного 

дослідження актуальною.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень «Правові 

засади співпраці з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і 

практика», що є частиною планової теми Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Інтеграція 



України у європейські правові, політичні та економічні системи» (номер 

державної реєстрації 11БФ048-01). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

розкриття питань спадкування з іноземним елементом та ролі консульських 

установ і дипломатичних представництв у нотаріальному посвідченні таких 

правочинів. Для досягнення зазначеної мети в роботі зосереджено увагу на 

вирішенні таких завдань: 

̶  проаналізувати наукові праці у сфері міжнародного спадкування, 

зокрема ті, які стосуються діяльності консулів з нотаріального посвідчення 

правочинів щодо спадкування майна; 

̶  проаналізувати норми міжнародних договорів, зокрема, багатосторонні 

конвенції з питань спадкування, консульські конвенції, які стосуються 

питань вчинення консулами нотаріальних дій зі спадкування майна, 

законодавство провідних країн у галузі спадкових відносин, зокрема 

консульської діяльності у цій сфері, та міжнародну практику; 

̶ проаналізувати процедуру вчинення консулом нотаріальних дій щодо 

спадкування, зокрема посвідчення заповітів, односторонніх правочинів щодо 

прийняття чи відмови від прийняття спадщини, вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна, видачі свідоцтва на частку у спільному майні подружжя в 

разі смерті одного із них, свідоцтва про право на спадщину, яка належить 

громадянам України та знаходиться за кордоном; 

̶ виробити власні пропозиції з удосконалення теорії міжнародного 

спадкування, законодавства, яке регламентує діяльність консула з вчинення 

нотаріальних дій щодо спадкування майна. 

 Об’єктом дослідження є сфера міжнародних відносин, яка пов’язана із 

забезпеченням спадкових прав та інтересів фізичних і юридичних осіб 

України за кордоном посадовими особами консульських установ та 

дипломатичних представництв під час вчинення нотаріальних дій.  

 Предметом дослідження є діяльність консула із вчинення нотаріальних 

дій щодо посвідчення заповітів як підстав спадкування, так і самого 

спадкування майна після смерті за кордоном громадян України, теоретичні 

концепції як іноземних, так і вітчизняних учених, присвячені цій тематиці, а 

також міжнародні конвенції, договори та національне законодавство, що 

регламентує такі правовідносини, та відповідна консульська нотаріальна 

практика.  

 Методи дослідження обрано відповідно до мети та завдань з 

урахуванням об’єкта і предмета дослідження. Використано такі наукові 

методи: діалектичний – для виявлення основних закономірностей, властивих 

відносинам під час вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування 

майна; формально-логічний  ̶  для з ’ясування змісту термінів, понять і 

категорій, дослідження; системний – для аналізу системи способів і форм 

охорони консулом спадкових прав, інтересів фізичних та юридичних осіб 

України за кордоном; історичний – для з ’ясування етапів еволюції наукової 

думки та законодавства , яке регулює питання із вчинення консулом 

нотаріальних дій щодо спадкування ; порівняльний ̶ для дослідження 



особливостей і закономірностей вчинення консулом нотаріальних 

проваджень, їх стадій щодо спадкування майна з урахуванням досвіду 

зарубіжних країн; метод прогнозування  ̶  для визначення суті нотаріального 

провадження у сфері охорони консулом спадкових прав громадян України за 

кордоном; метод узагальнення  ̶  для формулювання основ них положень і 

висновків дисертації. 

 Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця 

дисертація є першим у вітчизняній науці нотаріального процесу 

комплексним дослідженням вчинення консулом нотаріальних дій щодо 

спадкування майна з метою охорони прав і законних інтересів суб’єктів 

спадкових відносин, у результаті якого запропоновано висновки, що мають 

наукову новизну і винесені на захист. 

Уперше: 

1) дано визначення поняття «спадкування з іноземним елементом», під 

яким слід розуміти комплексні правовідносини (матеріальні та процесуальні) 

із специфічними ознаками: 

̶  суб’єктами таких відносин можуть бути українські фізичні та юридичні 

особи у випадку спадкування за кордоном та іноземці, особи без 

громадянства або іноземні юридичні особи в Україні, а також інші особи, 

включаючи держави, визнані спадкоємцями, нотаріуси та консули; 

̶ об’єкт спадкових правовідносин може знаходитися на території іноземної 

держави та/або в Україні, коли він належав громадянину України або 

іноземному громадянину. Це положення обумовлює можливість здійснення 

представництва інтересів спадкодавця і спадкоємців посадовими особами 

консульських установ; 

̶  юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав 

чи має місце на території іноземної держави або України та обумовлює 

необхідність застосування законодавства України в іноземній країні або 

іноземного права в Україні на підставі норм міжнародних договорів чи за 

принципом взаємності; 

2) надано кваліфікацію різних видів спадкових правовідносин та 

виокремлено найскладніші  ̶  відносини з іноземним елементом . Сутність 

таких відносин полягає в тому , що спадкові права громадян України можуть 

реалізовуватися за кордоном , а іноземних громадян  ̶  на території України , 

зокрема якщо спадщина знаходиться за кордоном у декількох країнах та 

складається як із рухомого, так і нерухомого майна. Такі відносини 

передбачають участь і співпрацю не лише українських та іноземних 

нотаріусів, а й консулів, а також застосування норм міжнародного та 

іноземного права. Об’єктивними ускладненнями, які потребують уваги з боку 

науковців, є різні варіанти змішаного спадкування (одночасно як за 

заповітом, так і за законом, та за правом на обов’язкову частку у спадщині) та 

визначення кола спадкоємців за законодавством різних країн; 

3) виділено специфічні риси діяльності консулів під час вирішення ними 

питань щодо спадкування майна, які слід звести до представництва інтересів 

фізичних та юридичних осіб України за кордоном і повноважень на вчинення 



нотаріальних дій. Виконання консулами таких повноважень зумовлює 

необхідність постійного аналізу й узагальнення консульської та нотаріальної 

практики щодо спадкування. Відбір кандидатів на посаду консулів потребує 

спеціальної підготовки з метою направлення в конкретну іноземну країну 

висококваліфікованих фахівців, уніфікації в міжнародних договорах і 

конкретизації в законодавстві України спеціальної процедури консульської 

діяльності із вчинення нотаріальних дій;  

4) обґрунтовано доцільність приєднання України до Конвенції «Про 

міжнародне управління майном померлих осіб» (м. Гаага, 2 жовтня 1973 р.), 

що випливає із необхідності видачі консулом міжнародного сертифіката 

особі(ам), які уповноважуються на управління рухомим майном спадкодавця 

під час міжнародного спадкування в країнах, у яких немає інституту 

виконавця заповіту; 

5) обґрунтовано доцільність узгодження положень Додатка до Конвенції 

«Про міжнародне управління майном померлих осіб» (м. Гаага, 2 жовтня 

1973 р.), в якому визначено повноваження управителя майном померлої 

особи на предмет встановлення аналогічних повноважень у законодавстві як 

України, так і країн, що ратифікували цю Конвенцію. Повноваження 

управителя майном померлих осіб мають знайти відображення у ст. 1033 ЦК, 

а також у повноваженнях виконавця заповіту, передбачених ст. 1290 ЦК. 

Запропоновано закріпити у двосторонніх договорах повноваження 

управителів майном померлої особи, що передбачені в Додатку до Конвенції; 

6) обґрунтовано необхідність внесення страхової застави професійної 

діяльності осіб, які згідно з Гаазькою конвенцією «Про міжнародне 

управління майном померлих осіб» здійснюватимуть управління рухомим 

майном померлої особи на підставі міжнародного сертифіката. Тим самим 

будуть мінімізовані ризики негативних наслідків їх діяльності та гарантовані 

права громадян під час їх реалізації у спадкових відносинах. Запропоновано 

визнавати такий сертифікат не лише у разі його оголошення, а й прийняття 

рішення компетентним органом; 

7) доведено необхідність розробки універсальних і узгоджених 

повноважень нотаріусів та консулів щодо оформлення і забезпечення 

переходу права власності на спадкове майно від спадкодавця до спадкоємця. 

Це зумовлено тим, що спадщина може знаходитись не лише в окремій 

іноземній країні, а й у кількох країнах світу. У зв’язку з цим мають існувати 

уніфіковані правила, за допомогою яких нотаріуси, консули зможуть 

встановити місце відкриття спадщини, а також визначити, яких заходів щодо 

її збереження треба вжити у певній країні світу; 

8) на розвиток положень ст. 10 Конвенції про колізію законів, що 

стосуються форми заповідальних розпоряджень (м. Гаага, 1961 р.) слід 

враховувати положення національного законодавства і/або привести його у 

відповідність до Конвенції. Лише в разі неможливості, з об’єктивних причин, 

посвідчити заповіт у нотаріальному порядку суд може визнати його чинним, 

навіть якщо він викладений у простій письмовій формі. Якщо заповідач, з 

об’єктивних обставин, не зміг викласти заповіт власноруч, то виходячи з 



його останньої волі, висловленої у присутності не менш як двох свідків, суд 

може визнати її такою, що підлягає виконанню; 

9) доведено, що з метою захисту суб’єктивних прав та інтересів 

спадкоємців консул має вчиняти такі дії: а) збирати відомості про відкриття 

спадщини в інтересах громадян України, повідомляти Мін’юст України про 

розшук спадкоємців та про необхідність вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна померлого громадянина України на території України або 

негайно повідомляти спадкоємців про відкриття спадщини за кордоном, 

якщо консулу відоме їх місце проживання або роботи; б) ініціювати вжиття 

заходів щодо охорони спадкового майна компетентними органами держави 

перебування в інтересах спадкоємців – громадян України та/або щодо майна 

померлого громадянина України; в) заводити спадкову справу, вносити туди 

всі відомості про взяте на зберігання консулом майно, спадкоємців та іншу 

інформацію, необхідну для видачі свідоцтва про право на спадщину, і 

повідомляти ці відомості спадкоємцям; г) бути присутнім під час опису 

спадкового майна, що належало громадянину України за кордоном, 

компетентними органами держави перебування як представник чи 

безпосередньо здійснювати такий опис; ґ) у разі вжиття заходів щодо 

охорони спадкового майна враховувати інтереси спадкоємців щодо не 

відчуження певних видів майна, зокрема фамільних реліквій тощо; 

10) запропоновано, виходячи з Віденської конвенції про консульські 

зносини, в основу компетенції консула покласти територіальний критерій, з 

урахуванням якого він може забезпечувати докази, необхідні для 

спадкування майна: а) у межах свого консульського округу; б) поза межами 

консульського округу; в) в іншій державі; г) у державі перебування від імені 

третьої держави, але з певними застереженнями.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

висновки і рекомендації, викладені в науковій праці, можуть бути 

використані так: 

̶  у галузі правотворчості  ̶   з метою вдосконалення законів України 

«Про міжнародне приватне право», «Про нотаріат», Консульського статуту 

України, Положення про порядок учинення нотаріальних дій в 

дипломатичних представництвах та консульських установах України (далі  ̶  

Положення); 

̶  у навчальному процесі  ̶  під час викладання курсів «Міжнародне 

приватне право», «Міжнародний нотаріальний процес», «Консульське право» 

та спецкурсу «Процедура вчинення консулом нотаріальних дій щодо 

спадкування»;  

̶  у правозастосуванні  ̶  сприятимуть підвищенню професійного рівня 

консулів, нотаріусів з питань вчинення нотаріальних дій щодо спадкування 

майна, а також поліпшенню якості охорони прав громадян України за 

кордоном;  

– у науково -дослідницькій галузі  ̶ стати підґрунтям для подальшого 

вивчення низки проблемних питань, що стосуються охорони консулом 

спадкових прав громадян України за кордоном. 



Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження було оприлюднено на: другій міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми процесуальної науки: історія і сучасність» (м. Київ, 

25–26 листопада 2010 р.); першій міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, 

цивільного та виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія» (м. Київ, 

21–22 лютого 2013 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних 

процесів» (м. Київ, 11–12 жовтня 2013 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права» (м. 

Львів, 18–19 жовтня 2013 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у XXІ столітті» (м. 

Львів, 15–16 листопада 2013 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Перспективы реформирования гражданского процессуального 

права» (м. Саратов (РФ), 21 лютого 2015 р.).  

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що 

сформульовані в дисертації, відображено у 23 наукових праць, з яких 7 – 

статті, опубліковані у наукових фахових виданнях України, 2 – статті, 

опубліковані у фахових виданнях іноземних держав, 8 – статті, опубліковані 

в інших виданнях, та 6 – тези доповідей на науково-практичних 

конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається із вступу, двох розділів, 

що включають 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (234 

найменування на 27 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 231 

сторінку, основний текст викладено на 204 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

визначено його зв’язок із науковими програмами, планами, темами, 

сформульовано мету, завдання, об’єкт, предмет дослідження, 

охарактеризовано наукові методи, визначено наукову новизну, практичне 

значення одержаних результатів, апробацію результатів дисертації, а також 

відомості про публікації автора за темою дисертації. 

Перший розділ «Теоретичні і нормативні основи спадкування з 

іноземним елементом» складається з шести підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Теоретичні основи спадкування з іноземним 

елементом» проаналізовано теоретичні концепції вчених щодо спадкування, 

зокрема з іноземним елементом. Автором сформульовано спрощене поняття 

спадкування, під яким слід розуміти правовідносини, що складаються між 

суб’єктами навколо спадщини. Але ці правовідносини слід розглядати як 

певну системну модель з урахуванням специфіки спадкування, зокрема 

суб’єктів спадкування, об’єктів спадщини, порядку спадкування, що за 

певних обставин може ускладнюватися, тому слід говорити про різні 

варіанти спадкових правовідносин. Сформульовано спрощений варіант 



спадкових відносин, які можуть мати місце лише між спадкоємцями, 

відказоодержувачами, кредиторами, коли до складу спадщини не входять 

об’єкти нерухомості та інше майно, яке підлягає реєстрації, тобто особам не 

потрібно звертатися до нотаріуса чи суду. У більш складному варіанті 

можуть мати місце спадкові відносини, пов’язані з виникненням і розвитком 

нотаріально-процесуальних чи цивільних процесуальних правовідносин. 

Найбільш складним автор вважає варіант спадкових правовідносин з 

іноземним елементом.  

Запропоновано класифікацію спадкування з іноземним елементом з 

урахуванням різних критеріїв: а) з підстав виникнення: спадкування за 

законом; спадкування за заповітом; спадкування за правом на обов'язкову 

частку у спадщині; змішане (складене) спадкування; б) за суб’єктним 

складом: спадкування за участю фізичних, юридичних осіб України та 

держави Україна; спадкування іноземними фізичними і юридичними особами 

та іноземними державами; в) за порядком спадкування: цивільно-правовий, 

нотаріальний, судовий і змішаний порядок. 

У підрозділі 1.2 «Міжнародні конвенції та договори, що регламентують 

повноваження консулів з вчинення нотаріальних дій щодо спадкування» 

проаналізовано договори про правову допомогу щодо регламентації питань 

спадкування майна, вплив багатосторонніх конвенцій і консульських 

конвенцій на діяльність консула під час вчинення нотаріальних дій із 

спадкування майна.  

Обґрунтовано, що міжнародні договори за участю України, які 

стосуються сфери спадкових відносин як джерела міжнародного приватного 

права, мають перебувати в постійному розвитку, надійно забезпечувати 

спадкові права та інтереси як фізичних, так і юридичних осіб та інших 

учасників спадкових відносин у різних правових ситуаціях, як під час їх 

перебування в Україні, так і поза її межами. З метою зайняття Україною 

активної позиції у міжнародних відносинах слід вивчати та узагальнювати 

досвід провідних країн світу з   регламентації спадкових відносин, 

узгоджувати його з національними науковими доробками та практикою, 

пропонувати шляхи вдосконалення норм міжнародного права і 

запроваджувати їх у двосторонні та багатосторонні договори. Здійснено 

класифікацію міжнародних актів, які регламентують діяльність консула із 

вчинення нотаріальних дій, за такими критеріями:             а) міжнародні акти 

(універсальні), які регламентують загальну компетенцію консула із вчинення 

нотаріальних дій: Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р.; 

Віденська конвенція про консульські зносини та факультативні протоколи до 

неї 1963 р.; багатосторонні і двосторонні договори про правову допомогу та 

консульські договори; міжнародні договори на рівні Уряду та Міністерства 

закордонних справ; б) міжнародні акти (багатосторонні, регіональні 

конвенції), що безпосередньо стосуються нотаріальних проваджень щодо 

спадкування, які вчиняє консул: міжнародні акти про право, яке підлягає 

застосуванню до спадкування нерухомого майна; Конвенція Бенілюкса від 29 

грудня 1972 року щодо одночасно померлих осіб (commorientes); Конвенція 



про право, що застосовується до трасту (довірчого управління майном) та 

його визнання (м. Гаага, 1 липня 1985 р.); Конвенція про право, яке підлягає 

застосуванню до спадкування нерухомого майна (м. Гаага, 1 серпня 1989 р.); 

Регламент № 650/2012 від 4 липня 2012 р. про компетенцію, застосовуване 

право, визнання та виконання рішень, прийняття та виконання нотаріальних 

актів з питань спадкування, а також про створення європейського свідоцтва 

про спадкування (Регламент «Рим IV»), прийнятий Європейським 

Парламентом і Радою (акт комунітарного права); в) міжнародні акти, що 

регламентують питання форми та реєстрації заповітів, які посвідчують 

консули: Конвенцію про колізію законів, що стосуються форми 

заповідальних розпоряджень (м. Гаага, 5 жовтня 1961 р.); Вашингтонська 

конвенція «Про єдиний Закон про форму міжнародного заповіту» (26 жовтня 

1973 р.); Конвенція Ради Європи (Базельська конвенція) про запровадження 

системи реєстрації заповітів від 16 травня 1972 р. (набула чинності для 

України 31.12.2010 р.); г) міжнародні акти, що регламентують статус осіб, які 

мають відношення до управління спадковим майном: Конвенція щодо 

міжнародного управління майном померлих осіб (м. Гаага, 2 жовтня 1973 р.).  

У роботі доведено, що міжнародні угоди не мають порушувати приватні 

права громадян на спадкування на догоду інтересам держав. Зокрема, ст. 31 

Угоди між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та 

співробітництво в цивільних справах суперечить приватноправовим основам 

спадкування і не відповідає законодавству України. 

У підрозділі 1.3 «Консули та інші уповноважені на вчинення 

нотаріальних дій щодо спадкування особи» проаналізовано функції консула 

та інших уповноважених осіб із вчинення нотаріальних дій щодо 

спадкування.  

Обґрунтовано, що Нотаріальна палата України, яка є членом 

Міжнародного союзу нотаріату (МСН), має на науковому та законодавчому 

рівні вживати всіх заходів для впровадження в життя рекомендацій МСН 

щодо уніфікації та гармонізації матеріального та нотаріального 

процесуального законодавства, яке регламентує питання спадкування, що 

має позитивно вплинути й на діяльність консулів. У зв’язку з цим 

запропоновано створити при Мін’юсті України аналітичний центр з 

узагальнення досвіду вчинення нотаріальних дій з іноземним елементом, 

зокрема, щодо взаємодії нотаріусів і консулів у правочинах щодо 

спадкування. Центр має здійснювати також консультативну роботу, 

залучаючи фахівців у галузі нотаріату і міжнародного права. 

Запропоновано, на кшталт вимог до посади нотаріуса (ч. 2 ст. 3 Закону 

України «Про нотаріат»), встановлювати високі фахові вимоги до кандидатів 

на посаду консула. Зокрема, наявність вищої юридичної освіти (наприклад, 

юрист-міжнародник), оскільки консулам потрібні глибокі знання з 

міжнародного (іноземного) права, іноземної мови і законодавства держави 

перебування. 

У підрозділі 1.4 «Повноваження консулів, які випливають зі змісту 

виконуваної ними нотаріальної функції» обґрунтовано необхідність 



розширення повноважень консула із вчинення нотаріальних дій, зокрема: 

можливість посвідчення консулом договору довічного утримання (догляду), 

спадкового договору, оскільки ці договори мають таку ознаку, як надання 

послуг щодо догляду або утримання особи, і предметом цих договорів може 

бути не лише нерухоме, а й рухоме майно (транспортні засоби  ̶  ст . 744 ЦК) 

та по аналогії із нотаріусом він може накладати заборону відчуження майна, 

що є предметом таких договорів, через Міністерство закордонних справ 

України; посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем 

заповіту, та видача свідоцтва, яке стверджуватиме повноваження виконавця 

заповіту. Назву цієї дії викласти в такій редакції: «Видача свідоцтва на 

підтвердження посвідченого факту, що фізична чи юридична особа є 

виконавцем заповіту» та доповнити цими нотаріальними діями ст. 38 Закону 

«Про нотаріат». 

Сформульовано способи забезпечення консулом доказів, необхідних для 

спадкування: 1) нотаріальне посвідчення офіційної заяви про підтвердження 

певних юридичних фактів , необхідних для спадкування (афідевіт  ̶ урочист а 

заява для дії за кордоном); 2) здійснення експертизи чи оцінки спадкового 

майна; 3) витребування, взяття на тимчасове зберігання доказів (документів, 

грошей та особистого майна померлого в державі перебування) для передачі 

спадкоємцям, розпоряднику, виконавцю заповіту та іншим уповноваженим 

особам; 4) розшук спадкового майна; 5) опис спадкового майна і 

встановлення над ним опіки; 6) розшук особи, місце перебування якої 

невідоме, зниклої безвісти; 7) передача судових і не судових документів, що 

стосуються спадкової справи. 

Розкрито також питання, які мають істотне значення для оформлення 

процесу спадкування, зокрема роботу консулів з електронними реєстрами, 

наприклад, Спадковим реєстром тощо. Висловлено думку про доцільність 

використання консулом бланків нотаріальних документів, оскільки вони 

гарантовані від підробки, що має істотне значення під час обігу нотаріальних 

актів у міжнародному просторі. Слід узгодити п. 2.1 розділу 2 «Загальних 

правил вчинення нотаріальних дій» з Положенням щодо вчинення виїзних 

консульських обслуговувань з посвідчення правочинів, пов’язаних із 

спадкуванням щодо меж території діяльності дипломатичного 

представництва або консульської установи зі статтями 6, 7, 8 Віденської 

конвенції про консульські зносини, де передбачено випадки, коли консул 

може вчиняти консульські функції поза межами його округу, оскільки майно 

може знаходитися частково в окрузі діяльності консула та в іншому окрузі. 

Але в такому випадку консульська посадова особа має отримати згоду країни 

розташування майна. З метою забезпечення дійсності нотаріальних актів зі 

спадкування доцільно наділити консула повноваженнями щодо 

безпосередньої їх реєстрації у Спадковому реєстрі, оскільки заявники можуть 

не подати їх на реєстрацію, що спричинить негативні наслідки.  

У підрозділі 1.5 «Взаємодія консулів з нотаріусами та іншими 

уповноваженими особами при спадкуванні з іноземним елементом» розкрито 

основні риси взаємодії консулів з нотаріусами під час вчинення нотаріальних 



дій щодо спадкування. У зв’язку з цим запропоновано імплементувати 

положення німецького законодавства щодо сертифікації (акредитації) 

німецьких нотаріусів, тобто залучення їх до вчинення складних нотаріальних 

дій консулом ФРН. Тому консули України можуть залучати нотаріусів до 

оформлення права на спадщину, якщо майно померлого знаходиться як в 

Україні, так і за кордоном, та фіксувати перебіг процесу в електронній 

зведеній спадковій справі, доступ до якої матимуть обидві сторони, зокрема 

Україна та інша держава. Процедура акредитації, її умови, вимоги, яким 

повинні відповідати такі нотаріуси, мають бути затверджені спільним 

рішенням Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ 

України. Слід внести доповнення у ст. 8 Закону «Про нотаріат» стосовно 

того, що консул, державний виконавець вправі витребувати відомості про 

вчинені спадкодавцем (боржником) нотаріальні дії з метою розшуку майна. 

У підрозділі 1.6 «Оформлення консулом документів щодо спадкування, їх 

легалізація (апостилювання)» розкрито процедуру легалізації 

(апостилювання) документів, необхідних для вчинення нотаріальних дій 

щодо спадкування майна. Згідно з п. 1.4 Інструкції про порядок консульської 

легалізації не підлягають легалізації документи й акти, які суперечать 

законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам 

України. Тому доведено, що консул повинен перевіряти не лише порядок 

оформлення нотаріального документа, а і його зміст на відповідність 

законодавству України, міжнародним договорам і законодавству країни, до 

якої він спрямовується. У разі відмови в легалізації нотаріально посвідченого 

документа копію постанови потрібно направляти в Мін’юст, який 

повідомлятиме про цю обставину нотаріуса, що посвідчував нотаріальний 

акт, і заінтересовану особу з метою припинення незаконного обігу 

нотаріального акта в міжнародному просторі. Автором сформульовано 

редакцію норми, яка визначає процедуру оскарження консульської 

легалізації та відмови в її вчиненні. 

Другий розділ «Особливості вчинення консулом нотаріальних дій 

щодо спадкування майна» складається із восьми підрозділів.  

У підрозділі 2.1 «Правові передумови діяльності консулів щодо 

спадкових правовідносин» автор виходив з позиції, що сучасний стан 

розвитку теорії нотаріального процесу дає змогу сприймати нотаріальну 

форму як комплексну, в якій потрібно узгодити діяльність усіх осіб, що 

вчиняють нотаріальні дії, включаючи нотаріусів, консулів з надання 

гарантованої правової допомоги, незалежно від місця знаходження громадян 

України. Тому консули мають бути наділені повноваженнями з вжиття 

заходів щодо охорони закордонного майна особи, яка визнана судом безвісно 

відсутньою або місцеперебування якої невідоме, і автором встановлені 

відповідні підстави. Визначено, що консули не вправі накладати заборону 

відчуження нерухомого майна в іноземній країні, але в інтересах особи, 

оголошеної померлою, вони мають повідомити уповноважені іноземні 

органи про забезпечення невідчужуваності майна шляхом відповідної 

реєстрації на строк не менше п'яти років.  



На забезпечення реалізації статей 36–38, 51 Консульського статуту щодо 

повідомлення МЗС про відкриття спадщини та права щодо прийняття 

консулом спадкового майна для передачі спадкоємцям, які перебувають в 

Україні, запропоновано дві передумови діяльності консула: коли він діє на 

підставі домовленості з особою, яка уповноважує його на це; коли 

збереження майна потребує вжиття своєчасних заходів щодо його прийняття 

для збереження. В останньому випадку право консула на прийняття 

спадщини як представника спадкоємців презюмується Віденською 

конвенцією і Консульським статутом, тобто він діятиме відповідно до 

законодавства і без узгодження своїх дій із спадкоємцями та іншими 

заінтересованими особами. 

У підрозділі 2.2 «Посвідчення консулом заповітів, внесення до них змін, 

їх скасування та оголошення секретного заповіту» проаналізовано 

особливості посвідчення консулом заповітів та запропоновано доповнити ЦК 

новою нормою – ст. 1252-1 щодо посвідчення заповітів консулами та 

посадовими особами дипломатичних представництв.  

Обґрунтовано, що консули під час посвідчення заповіту й надання 

роз’яснень мають враховувати особливості законодавства країни 

перебування і двосторонніх договорів та з метою уникнення негативних 

наслідків для заповідачів роз’яснювати їм, як краще розпорядитися своїм 

майном на випадок смерті. Наприклад, громадянин України постійно 

проживає в Туреччині, має там нерухомість, але не має там спадкоємців, 

тому згідно зі ст. 31 Угоди між Україною та Турецькою Республікою про 

правову допомогу та співробітництво в цивільних справах його рухоме та 

нерухоме майно буде передано у власність цієї держави. Щоб уникнути 

таких наслідків, можна заповісти 1% майна будь-якій турецькій фізичній 

особі, тоді формально в Туреччині у нього з’явиться спадкоємець і 

«націоналізації» спадщини не відбудеться. Крім того, можна посвідчити не 

заповіт, а договір довічного утримання (догляду) тощо. 

Запропоновано процедуру посвідчення консулом секретного заповіту і 

прийняття його на зберігання, яка зводиться до таких дій: заповідач складає 

заповіт у присутності свідків, що є додатковою гарантією дотримання його 

волі. Далі він запечатує цей заповіт у конверт із зазначенням даних про 

свідків та в присутності консула вчиняє на ньому підпис. Конверт із 

заповітом заповідач вкладає в інший конверт, вчиняє на ньому підпис, який 

засвідчує консул. Щодо зберігання секретного заповіту консулом, то воно 

може бути тимчасовим та зумовлене строком перебування заповідача в 

іноземній країні. Строк і спосіб передачі секретного заповіту в Україну, місце 

його оголошення може встановлювати заповідач. Доцільність запечатування 

даних про свідків у конверт із заповітом унеможливлює тиск на них щодо 

розголошення нотаріальної таємниці.  

У підрозділі 2.3 «Нотаріальне посвідчення заяв щодо прийняття або 

відмови від прийняття спадщини та визначення статусу спадкоємців» 

досліджено питання прийняття заяв, пов’язаних зі спадкуванням, і 

документів, що підтверджують статус спадкоємців.  



Обґрунтовано, що заяву про прийняття спадщини може подавати 

обмежено дієздатний спадкоємець самостійно без згоди піклувальника. Щодо 

отримання та розпорядження спадщиною, то вчинення таких дій можливе 

лише за згодою піклувальника. Тому це положення має враховуватися 

консулом під час видачі такому спадкоємцеві свідоцтва про право на 

спадщину і знайти своє нормативне закріплення в Положенні. Потрібно 

внести зміни до Порядку та Положення стосовно того, що заяви про 

прийняття чи відмову від прийняття спадщини є правочинами та мають 

посвідчуватися відповідно в порядку п. 1 ч. 1 ст. 34 та ст. 38 Закону, а не на 

заяві має засвідчуватися підпис (п. 11 ст. 34 Закону, п. 6 ст. 38 Закону). 

Запропоновано виокремити такі види заяв у спадкових правовідносинах: 1) 

про прийняття спадщини (ст. 1269 ЦК); 2) про відкликання заяви про 

прийняття спадщини (ч. 5 ст. 1269 ЦК); 3) про відмову від прийняття 

спадщини (ст. 1273 ЦК); 4) про відкликання заяви про відмову від прийняття 

спадщини (ч. 6 ст. 1273 ЦК); 5) спадкоємців за заповітом – про відмову від 

спадкування за заповітом (ч. 5 ст. 1275 ЦК. Зміст цієї норми запропоновано 

вдосконалити). Заява про відкликання заяви про прийняття спадщини має 

бути посвідчена і стати підставою для залишення заяви про прийняття 

спадщини без розгляду. Тобто якщо один із спадкоємців не домовився з 

іншими спадкоємцями щодо розподілу майна, грошової компенсації її частки 

тощо, то він може повторно подати заяву про прийняття спадщини.  

З метою гармонізації законодавства про нотаріат України з 

європейським, зокрема Європейським Регламентом «Рим IV» про «єдине 

європейське свідоцтво про спадкування», запропоновано доповнити статті 

34, 38 Закону «Про нотаріат» повноваженнями нотаріуса та консула з 

посвідчення того факту, що фізична чи юридична особа є спадкоємцем, та 

видачі на підтвердження цього «Свідоцтва потенційного спадкоємця». Зміст 

такого свідоцтва автором розроблено. 

У підрозділі 2.4 «Вчинення консулом нотаріального провадження з 

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна» проаналізовано процедуру 

вчинення консулом такого провадження та доповнено його складовими з 

урахуванням діяльності консула, особливостей країни його перебування, 

знаходження спадкового майна. Така модель включає : встановлення 

(виявлення) наявності майна , його складу та місцезнаходження ; опис майна 

та його оцінку ; вжиття безпосередніх заходів щодо охорони  ̶  передачу 

спадкового майна на зберігання чи (та) в управління, в депозит консула (п. 

3.10.13 Положення). Цей процес становить складне правовідношення, тому 

про здійснення опису спадкового майна консул має зробити в засобах 

масової інформації, у межах консульського округу, оголошення про смерть 

особи та відкриття спадщини і вказати дату здійснення такого опису з метою 

встановлення кола заінтересованих осіб, які можуть взяти участь у ньому, 

пред’явити свої претензії (кредитори). Опис спадкового майна на території 

іноземної держави консул може здійснити і за відсутності виконавця заповіту 

на підставі належно оформленої від нього заяви, а також за участю 

заінтересованих осіб, свідків, представників компетентних органів держави 



перебування. На підставі письмової постанови нотаріуса України консул 

може вживати заходів щодо охорони спадкового майна в порядку 

забезпечення доказів. Він також може з власної ініціативи вживати заходів 

щодо охорони спадкового майна, але провести чітку межу між положенням, 

передбаченим у п. 3.10.1 Положення «…коли це потрібно в інтересах 

спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів», і оплатою таких дій складно. 

Тому потрібно на законодавчому рівні регламентувати інститут 

консульських витрат, зокрема ті (додаткові) витрати, які можуть мати місце у 

випадку вжиття заходів щодо охорони спадкового майна з власної ініціативи 

консула. Такі витрати не входять у суму консульського збору і не належать 

до додаткових витрат (послуг технічного характеру, зокрема зберігання 

консулом спадкового майна), але їх мають відшкодовувати особи, які 

отримали спадщину, оскільки консул діяв в їх інтересах, хоч і на власний 

розсуд. На виконання п. 3.10.19 Положення з припинення заходів щодо 

охорони спадкового майна за місцем їх вжиття консул має виносити 

постанову, але перед цим через МЗС України має попередити нотаріуса за 

місцем відкриття спадщини про необхідність припинення таких заходів. 

У підрозділі 2.5 «Вчинення консулом нотаріального провадження з 

видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні 

подружжя у разі смерті одного з них» акцент  зроблено на тому, що таке 

провадження може вчинятися паралельно із видачею свідоцтва про право на 

спадщину, якщо переживший з подружжя звернеться до консула як 

спадкоємець першої черги за видачею свідоцтва про право на спадщину. 

Консулу доцільно об’єднати ці дії в одне провадження для врахування 

інтересів суб ’єктів цих правовідносин з метою недопущення негативних 

наслідків  ̶  звернення спадкоємців до суду . Але строки видачі такого 

свідоцтва мають обов’язково узгоджуватись із видачею свідоцтва про право 

на спадщину, оскільки майно, що є спільною сумісною власністю подружжя, 

має подвійний правовий режим. Таке свідоцтво може бути видане до видачі 

свідоцтва про право на спадщину, але з перевіркою відсутності обмежень 

(арешту майна). Під час видачі свідоцтва про право власності на частку у 

спільній сумісній власності в разі спадкування за заповітом консул 

обов’язково має встановити, що така частка визначена та виділена в натурі 

(ч. 2 ст. 1226 ЦК). А якщо буде встановлено факт, що той із подружжя, який 

помер, за життя уклав договір щодо спільної сумісної власності без згоди 

іншого із подружжя, консул має роз’яснити останньому, що суд може 

визнати такий договір недійсним. 

У підрозділі 2.6 «Деякі аспекти видачі консулом свідоцтва про право на 

спадщину» надано аналіз та внесено пропозиції щодо вдосконалення 

матеріального законодавства і процедури вчинення консулом цього 

нотаріального провадження. Запропоновано викласти назву і зміст ст. 1297 

ЦК в такій редакції:  

«Стаття 1297. Право спадкоємця звернутися до нотаріуса, консула за 

видачею свідоцтва про право на спадщину 



1. Спадкоємець, що прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, 

майно, яке підлягає реєстрації, корпоративні права, цінні папери, банківські 

вклади тощо, має право звернутися до нотаріуса або до консула за видачею 

йому свідоцтва про право на спадщину на це майно».  

 

ВИСНОВКИ 

 

У результаті здійсненого дослідження виявлено проблемні питання у 

спадкових відносинах з іноземним елементом та запропоновано способи 

комплексного підходу до їх вирішення: від нових теоретичних гіпотез до 

вдосконалення практичної діяльності консулів і законодавства України, що 

регламентує ці питання. Сучасні теоретичні дослідження спадкового права з 

іноземним елементом орієнтують діяльність консулів України на загальні 

підходи до врегулювання окремих правових ситуацій у разі спадкування в 

іноземних країнах, але не дають відповідей щодо вирішення питань, якщо 

спадщину відкрито не в одній, а в кількох країнах. До останнього часу не 

налагоджено співпрацю консулів з нотаріусами як України, так і держави 

перебування консула. Тому потрібно узагальнювати досвід діяльності 

консулів у країнах із різним правовим устроєм та конкретизувати їх  

повноваження залежно від того, чи існує в цій  країні нотаріат або він слабо 

розвинений. Подальшим кроком має стати розробка інструкцій (правил) 

щодо вчинення консулом нотаріальних дій у конкретних країнах світу, в яких 

акредитовано дипломатичні й консульські установи України. З цією метою 

потрібно налагоджувати шляхи безпосередньої співпраці консульських 

установ із Міністерством юстиції України у сфері нотаріату, оскільки воно 

здійснює державне регулювання нотаріальної діяльності в Україні та має 

забезпечувати координувальну роль у цих питаннях, зокрема, доступ 

консулів до реєстрів, отримання термінової інформації, необхідної для 

вчинення нотаріальної дії,  забезпечення нотаріальними бланками, розробку 

підзаконних актів та інформаційних листів для консулів щодо вчинення 

нотаріальних дій, узгоджувати їх діяльність як між собою, так і з нотаріусами 

України. 

Автором зроблено численні пропозиції з удосконалення законодавства, 

яке регламентує діяльність консулів. Зокрема, запропоновано наділити 

консулів повноваженнями: з вжиття заходів щодо охорони закордонного 

майна особи – громадянина України, яка визнана судом безвісно відсутньою 

або місцеперебування якої невідоме; з посвідчення безспірного факту, що 

фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту, та видачі свідоцтва про 

це; з видачі «Свідоцтва потенційного спадкоємця»; з посвідчення договору 

довічного утримання (догляду), спадкового договору тощо. У роботі 

вдосконалено процедури з вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, 

посвідчення секретного заповіту та оголошення його змісту, видачі свідоцтва 

на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них тощо. На 

розвиток пропозиції Є.І. Фурси запропоновано викласти ч. 1 ст. 1217 ЦК у 

такій редакції: «Спадкування здійснюється за заповітом з урахуванням права 



на обов'язкову частку або (і) за законом та змішане». При цьому спадкування, 

що здійснюватиметься в одній або кількох країнах, у яких знаходиться 

спадкове майно і відкриватимуться спадкові справи, автор пропонує назвати 

складеним, а спадкову справу (як документ) зведеною.  

Обґрунтовано доцільність імплементації параграфа 11а Закону 

Німеччини «Про нотаріат» (BGBI. 1961 I S. 98; 2005 I S.2188) та з 

урахуванням цієї норми  запропоновано доповнити Закон України «Про 

нотаріат» статтею, яку викласти в такій редакції: «Нотаріус України за 

зверненням іноземного нотаріуса уповноважений на надання професійної 

допомоги з вчинення нотаріальних дій. З цією метою нотаріус вправі виїхати 

за кордон, якщо це не суперечить нормам законодавства іншої держави. При 

цьому нотаріус повинен дотримуватися професійних обов’язків, 

передбачених українським правом. Іноземний нотаріус вправі надавати 

професійну допомогу українському нотаріусу тільки за зверненням 

останнього в межах сфери дії цього Закону. При цьому іноземний нотаріус 

повинен дотримуватись обов’язків, які покладені на нотаріуса згідно із 

законодавством його країни».  

Слід доповнити ст. 60 Закону України «Про нотаріат» положенням про 

взаємодію нотаріусів і консулів, зокрема щодо вжиття останніми заходів з 

охорони спадкового майна, яке знаходиться на території іноземної держави, 

та викласти її в такій редакції:  

– частина перша: «Ці заходи вживаються ним безпосередньо або шляхом 

доручення нотаріусам, чи посадовим особам органів місцевого 

самоврядування, чи посадовим особам консульських установ і 

дипломатичних представництв за кордоном за місцем знаходження майна». 

 – частина друга: «Посадові особи органів місцевого самоврядування, 

консульських установ і дипломатичних представництв повідомляють 

нотаріуса за місцем відкриття спадщини про вжиті заходи щодо охорони 

спадкового майна». 
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АНОТАЦІЯ 

 

 Фурса Є.Є. Вчинення консулом нотаріальних дій щодо спадкування 

майна.   ̶ Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03  ̶ цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; 

міжнародне приватне право .  ̶  Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.  ̶  Київ, 2015. 

 Дисертацію присвячено дослідженню правового статусу консула, його 

компетенції з вчинення нотаріальних дій щодо спадкування майна у світлі 

міжнародних договорів, національного законодавства та законодавства 

держави перебування консула, де було відкрито спадщину. Значну увагу 

приділено процедурі вчинення консулом нотаріальних дій, які стосуються 

спадкування, зокрема, правовим передумовам вчинення консулом 

нотаріального провадження з підтвердження повноважень спадкоємців, 

виконавця заповіту та інших заінтересованих осіб, процедурі нотаріального 

посвідчення заяв щодо прийняття або відмови від прийняття спадщини, 

нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони спадкового 

майна, видачі свідоцтва про право власності на частку у спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з них, видачі свідоцтва про право на 

спадщину. Внесено низку пропозицій щодо вдосконалення законодавства, 

яке регламентує процедуру вчинення консулом нотаріальних дій щодо 

спадкування майна.  

 Ключові слова: консул, нотаріус, процедура, нотаріальні дії, 

спадкування, заповіт, охорона спадщини.  
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 Фурса Е.Е. Совершение консулом нотариальных действий 

относительно наследования имущества.  ̶  Рукопись. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.03 ̶ гражданское право и гражданский процесс ; 

семейное право ; международное частное право . ̶ Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины.  ̶  Киев, 2015. 

 Диссертация посвящена исследованию правового статуса консула, его 

компетенции по совершению нотариальных действий относительно 

наследования имущества в свете международных договоров, национального 



законодательства и законодательства страны пребывания консула, где было 

открыто наследство. Значительное внимание уделено процедуре совершения 

консулом нотариальных действий, касающихся наследования, в частности, 

правовым предпосылкам совершения консулом нотариального производства 

по подтверждению полномочий наследников, исполнителя завещания и 

других заинтересованных лиц, процедуре нотариального удостоверения 

заявлений о принятии или отказе от принятия наследства, нотариального 

производства по принятию мер по охране наследственного имущества, 

выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов в случае смерти одного из них, выдаче свидетельства о праве на 

наследство.  

Большое внимание в работе уделено и удостоверению завещаний с 

иностранным элементом, обоснована необходимость консулов действовать в 

интересах своих граждан, когда условия международного договора могут 

привести к потере правопреемниками наследственных прав. В работе 

обоснован вывод о том, что удостоверение завещаний консулами имеет свою 

специфику. В частности, секретное завещание может удостоверяться 

консулом, и дополнительной гарантией его действительности может стать 

участие свидетелей в его составлении, завещатель должен быть наделен 

правом указать, где должно храниться завещание и кем в Украине оно 

должно оглашаться, поскольку деятельность консулов ограничена 

четырехлетним сроком полномочий.  

В работе установлена необходимость обеспечения консулов прямым 

доступом к Наследственному и другим электронным реестрам, что 

обосновано потребностью расширить сферу консульских нотариальных 

услуг и обеспечить надежную защиту интересов граждан и юридических лиц 

Украины за границей.  

Внесен целый ряд предложений по совершенствованию 

законодательства, регламентирующего процедуру совершения консулом 

нотариальных действий относительно наследования с иностранным 

элементом, и консульской практики. На конкретных примерах наследования 

с иностранным элементом утверждается, что деятельность консулов и 

нотариусов должна быть согласованной. К кандидатам на должность 

консулов нужно предъявлять высокие требования по знанию 

законодательства и практики его применения в конкретной стране. Для этого 

необходимо обобщать деятельность консулов в странах с близким 

законодательством, например странах, где существует развитый нотариат, и 

разрабатывать конкретные инструкции для работы консулов в таких странах. 

Оптимально, чтобы кандидаты в консулы имели четкие полномочия перед 

приездом в конкретную страну, с учетом всего предыдущего опыта 

обращений граждан, а также информационную поддержку по совершению 

нотариальных действий от аналитического отдела Минюста, который должен 

помогать нотариусам в предоставлении услуг иностранцам и лицам без 

гражданства.   



Ключевые слова: консул, нотариус, процедура, нотариальные действия, 

наследование, завещание, охрана наследства. 

               

ANNOTATION 

 

Fursa Yevhen. Making consul notarial acts on inheritance. ̶  Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.03  ̶  civil 

law and civil procedure; family law; private international law.  ̶  Kyiv National 

Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine.  ̶  

Kyiv, 2015. 

Thesis deals with the legal status of the consul, his competence notarial acts 

on inheritance in the light of international treaties, national legislation and law of 

the consul, which was discovered heritage. Much attention is paid to the process of 

committing consul notarial acts relating to succession, including legal prerequisites 

consul notary commission proceedings authority to heirs, executor and other 

interested persons, the procedure notarization of applications for acceptance or 

rejection of the inheritance, notary proceedings take measures to protect the 

ancestral property, certificate of ownership of the share of the marital property in 

case of death of one of them, certificate of inheritance. Made a number of 

proposals for improving the legislation regulating the procedure consul 

commission notarial acts on inheritance. 

Кеуwords: consul, notary, procedure, notarial acts, inheritance, wills, 

inheritance protection. 

 

 

 

 


