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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. 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.  
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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 
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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 , 
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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 основних 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 
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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, 
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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; 
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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, 
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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 із них 7- статті, 

опубліковані у наукових фахових виданнях України, 2 - статті, опубліковані у 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ ОСНОВИ СПАДКУВАННЯ З 

ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ 

1.1. Теоретичні основи спадкування з іноземним елементом 

  

 

Питанню спадкування в України присвячено значна кількість робіт 

українських вчених [226; 227], [81; 82], [172], але спеціальних наукових 

досліджень, присвячених спадкуванню з іноземним елементом (міжнародному 

спадкуванню) в нотаріальному порядку, зокрема, у консульських установах та 

дипломатичних представництвах в Україні бракує. Наближено до цієї 

проблематики присвячено лише дві дисертаційні роботи Гріненко О.О. [23] та 

Кравченко Н.П. [127].  

Загальними питаннями міжнародного спадкового права займалися багато 

вчених, серед яких слід виділити роботи таких українських вчених: Довгерта 

А.С. [38-40; 42-44, 146 тощо], Кисіля В.І. [101-103, 146], Галущенка Г.В.[16], 

Кармази О.О. [100], Фединяк Г. С., Фединяк Л. С. [190], Чубарєва В.Л. [234], 

Гайворонського В.М., Жушмана В.П. [145] та ін.  

Заслуговують на увагу праці зі спадкового права таких російських 

вчених: Гущина В.В., Дмитрієва Ю.А [29], Панічкіна В.Б., Боровика О.Ю.[155] 

та інших. Питанням міжнародного спадкування присвячувалися цілі розділи у 

підручниках таких російських вчених як: Богуславський М.М. [6], Скаридов 

О.С. [177], Нешатаєва Т.М.[152], Медведєв І.Г.[140] та ін. Окремі російські 

науковці навіть гіперболізують світові процеси: «...однією з основних 

тенденцій розвитку світового суспільства на сучасному етапі є глобалізація 

правового простору, що буде сприяти створенню єдиного правового поля і при 

цьому будуть знеособлені особливості національного законодавства» [98]. Але 

така гіпотеза не стосується спадкового права. Дійсно, необхідно визнати, що на 

останню редакцію Цивільного кодексу України ( надалі ̶ ЦК)  істотно вплинув 

іноземний досвід і були запозичені нові норми, але концептуальні положення 
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спадкового права України не зазнали істотних змін. Тому автор погоджується з 

професором А.С. Довгертом, який окреслює сферу «… акультурації 

національних законодавств з МПрП і розширення міжнародної уніфікації 

конфліктного права ...» [38] і є розробником ЦК України, який втілював новітні 

концепції міжнародного права в українське законодавство [41; 45; 104; 230].  

Не зважаючи на істотну увагу до питань спадкування і, зокрема, 

спадкування з іноземним елементом залишається значна частина проблемних 

питань, коли мова заходить про конкретизацію повноважень посадових осіб з 

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, видачу свідоцтва про право на 

спадщину в різних країнах тощо. Навіть факти відкриття спадщини і спадкової 

справи в різних країнах сприймаються по різному, що ускладнює формалізацію 

процесу реалізації права на спадкування тощо.  

Для того, щоб розібратися у сутності міжнародного спадкування та 

сформулювати його дефініцію, необхідно проаналізувати інститут спадкування 

за українськими джерелами. 

Насамперед, слід зазначити, що безспірною перевагою чинного 

Цивільного кодексу України [229], порівняно із ЦК 1963 року, є закріплення у 

ст. 1216 ЦК [229] визначення поняття спадкування як переходу прав та 

обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших 

осіб (спадкоємців). Але таке законодавче визначення не розкриває усієї 

сутності спадкування, тому вчені у своїх роботах аналізуючи дану норму ЦК, 

висловлюють своє бачення на поняття «спадкування», яке закріплено у цьому 

нормативно-правовому акті.  

Так, вчені даючи науково-практичний коментар ст. 1216 ЦК [229] 

вказують на те, що варто уточнити, виходячи із змісту ч. 2 ст.1222, ч. 2 ст. 2 ЦК 

України [229], що до кола спадкоємців за заповітом можуть включатися не 

лише особи фізичні та юридичні, а й інші учасники цивільних відносин. А 

також те, що дане визначення дозволяє чітко окреслити предмет правового 

регулювання підгалузі спадкового права  ̶ відносинами правонаступництва 

спадкоємців щодо прав та обов’язків спадкодавця.  
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Проте, терміни «спадкове право» та «право спадкування» не є тотожними 

за змістом, оскільки спадкове право не обмежується регулюванням відносин 

лише за участю спадкоємців, а й поширює свою дію на інші правовідносини, 

що складаються із участю третіх осіб, причетних до спадкування: 

відказоодержувача, виконавця заповіту, нотаріуса, територіальної громади як 

правонаступниці щодо відумерлого майна [174, –С. 1021]. Тут важко 

погодитися з Рябоконем Є.О. щодо спадкування відумерлої спадщини, оскільки 

в такому випадку саме поняття «відумерла спадщина» має характеризувати 

відносини такими, що спадкування не відбувається, а територіальна громада 

набуває, фактично, права на майно, яке не має власника. Крім того, наведений 

перелік не є вичерпним, оскільки в спадкових відносинах має відбуватися й 

правонаступництво в боргових зобов’язаннях з кредиторами, боржниками, 

розподіл спільного майна з пережившим з подружжя, а також із сервітуаріями, 

орендарями та ін. Специфіка ж спадкових відносин з іноземним елементом 

обумовлює участь консулів як уповноважених на вчинення нотаріальних дій 

посадових осіб або як представників спадкоємців.  

Інші вчені зазначають , що спадкування  ̶ це з одного боку , процес 

(процедура) переходу прав та обов’язків особи, що померла, до живих. З іншого 

боку  ̶ це завершення такого переходу , тобто процесу успадкування, що 

закінчується видачею свідоцтва про право на спадщину [142,  ̶  C.282]. 

Здається, що у даному  визначенні ототожнюється «процес» із «завершенням», 

що є не зовсім правильним.  

Існує й думка, що спадкування, як цілий комплекс самостійних, але 

водночас взаємопов’язаних між собою правовідносин: правовідносини, що 

виникають із факту відкриття спадщини; правовідносини, що виникають 

відносно охорони спадкового майна; правовідносини із факту прийняття чи 

відмови від спадщини; правовідносини щодо виконання заповіту тощо [82]. 

Автор позитивно сприймає дане визначення, оскільки воно дає поштовх для 

широкого сприйняття спадкових відносин, і дає підґрунтя для подальших 

досліджень, спонукає до теоретичного удосконалення раніше оприлюднених 
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дефініцій. Проаналізувавши визначення, наведене вище, слід зазначити, що цей 

вчений розглядає спадкування як комплекс самостійних, але водночас 

взаємопов’язаних між собою правовідносин.  

Але таке визначення спадкування є дещо спрощеним, оскільки, для того 

щоб спадкові правовідносини мали місце, має бути факт відкриття спадщини, а 

вже після того, можна говорити про охорону спадкового майна, прийняття або 

відмову від спадщини тощо. Тому висловлена позиція щодо самостійності 

складових є дискусійною, оскільки  саме така тенденція закладена в 

законодавство про нотаріат, замість узгодження між собою видів проваджень, 

пов’язаних зі спадкуванням.  

Отже, позиція більшості науковців з цього приводу спирається на 

законодавче визначення, наведене у ст. 1216 ЦК, і зводиться до переходу прав 

та обов'язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до 

інших осіб (спадкоємців).  

Автору імпонує точка зору російського вченого-цивіліста Н.Г.Скачкова, 

який дає функціональне визначення спадкового права, як об’єктивно існуючого 

механізму, який включає цілий комплекс прав та обов’язків учасників 

відносин. Вони класифікуються так: 

̶  правовідносини, які пов’язані із набуттям спадкових прав; 

̶  правовідносини, які виникають під час здійснення спадкових прав; 

̶  правовідносини, які обумовлені процесом управління спадковим 

майном [142, С. 487-488]. 

 Як бачимо, спадкування досить складне правове явище, тому спадкові 

правовідносини необхідно розглядати у тісній єдності норм матеріальних і 

процесуальних галузей права. Як правильно зазначає вчений Фурса С.Я., слід 

брати до уваги, насамперед, те, що не тільки норми матеріального права 

регламентують спадкові відносини, але й через особливість нотаріального 

процесу, спрямованого на охорону прав суб’єктів нотаріальних правовідносин, 

він безпосередньо впливає на процес реалізації спадкових правовідносин. А 
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тому не потрібно недооцінювати питання щодо регулювання спадкових 

відносин в Законі України «Про нотаріат» [88] [226, ̶ С.3; 226].  

Автор, проаналізувавши наукові праці та законодавство, виходячи з 

власного розуміння, пропонує таке визначення спадкування та його 

самостійних характерних ознак. Під спадкуванням у вузькому розумінні, через 

призму конкретного суб’єкта можна визнати реалізацію спадкових прав і 

набуття відповідних прав на спадщину, включаючи права власності та/або 

володіння і користування тощо. При широкому сприйнятті спадкування слід 

розуміти правовідносини, які складаються між суб’єктами навколо спадщини, з 

усіма можливими варіантами їх виникнення, розвитку та завершення. Множину 

розвитку таких відносин важко виміряти і регламентувати, але законодавець 

пішов традиційним шляхом їх систематизації, поділяючи спадкування на два 

види: за законом і за заповітом (ст. 1217 ЦК). З чим важко погодитися, оскільки 

у ст. 1245 ЦК передбачений випадок одночасного спадкування і за заповітом, і 

за законом, тобто змішаний вид спадкування. Хоча й остання норма 

розташована в главі 85 Спадкування за заповітом, але вона не зовсім відповідає 

назві глави. Не можна відносити й до спадкування за заповітом право на 

обов’язкову частку (ст. 1241 ЦК), оскільки вона передбачає спадкування 

всупереч волі заповідача і незалежно від змісту заповіту. Отже, таке 

спадкування не можна розцінювати як спадкування за законом, оскільки тут 

закладені інші принципи і даний вид спадкування можна розцінювати як 

винятковий.  

Наведене дозволяє говорити не тільки про необхідність іншої 

класифікації видів спадкування, а й про об’єктивну потребу поділяти спадкові 

правовідносини на певні варіанти, залежно від їх складності.  

Так, на думку автора, слід говорити про спрощений варіант таких 

відносин, які можуть мати місце лише між спадкоємцями, 

відказоодержувачами, коли до складу спадщини не входять об’єкти 

нерухомості та інше майно, яке підлягає реєстрації тощо, тобто особам не 

потрібно звертатися до нотаріуса чи суду. В таких відносинах самі 
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заінтересовані особи ділять між собою майно і доволі часто не на підставі норм 

законодавства, а згідно їх сприйняття принципів справедливості, розумності і 

безпосереднього відношення і близькості до них спадкодавця.  

Більш складними можуть стати відносини, коли розвиток спадкових 

відносин має певні юридичні ускладнення, що пов’язані з виникненнями і 

розвитком нотаріально-процесуальних та цивільних процесуальних відносин, 

тобто коли необхідно за отриманням спадщини звертатися до нотаріуса та/або 

суду (складний варіант). Так, у разі неможливості підтвердити певні факти, 

особі знадобиться спочатку звернутися до суду за встановленням юридичних 

фактів, а потім до нотаріуса за реалізацією спадкових прав. Природними 

ускладненнями, які потребують уваги науковців, є також випадки змішаного 

спадкування (одночасно, і за заповітом, і за законом, і за правом на обов’язкову 

частку).  

Найбільш складним же автор вважає варіант, коли спадкові 

правовідносини виникають і розвиваються з іноземним елементом. Сутність 

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

реалізуватися за кордоном, а іноземних громадян  ̶ на території України , 

зокрема, у випадку знаходження спадщини за кордоном в декількох країнах та 

належність до неї як рухомого, так і нерухомого майна. Такі відносини 

передбачають участь і співпрацю не тільки  українських та іноземних 

нотаріусів, але й консулів, а також застосування норм міжнародного і 

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. 

 У цьому зв’язку заслуговує на увагу думка російського вченого, адвоката 

В.Б. Панічкіна, який аналізуючи спадкове право США вказував на те, що 

російське спадкове право не доводиться навіть порівнювати із американським  ̶ 

можливо навіть самим найскладнішим у світі, де порівняно із аналогією, яка 

передбачена ст. 6 Цивільного кодексу Росії, мають місце прецеденти 
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спадкування дійсно великих та різнорідних станів, зокрема, й обтяжених 

іноземним елементом [155,  ̶ С. 63]. Тобто, даний автор робить також акцент на 

тому, що спадкування, яке обтяжене іноземним елементом є найскладнішим, 

тому фахівцям, зокрема, нотаріусам, консулам, адвокатам потрібно знати не 

лише національне законодавство, яке регламентує спадкові правовідносини в 

країні, а й іноземне та міжнародне право.  

Досить часто у літературі зустрічається поняття «міжнародне 

спадкування», але вважаємо, що воно є не зовсім коректним, оскільки 

буквально воно означатиме «спадкування між народами». Так, само Україна у 

власних нормативних актах не вправі регламентувати міжнародне право, 

зокрема, у Законі України «Про міжнародне приватне право» [86], але може 

визначати права іноземців на території України. Аналогічно, не можна 

встановлювати зміст і характер правовідносин в українському законодавстві, 

коли об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави абз. 3 

п). 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» [86], оскільки це, 

за загальним правилом, повноваження держави перебування такого об’єкту, 

якщо інше не встановлено у міжнародних договорах. Тому при формулюванні 

понятійного апарату доцільно говорити про «спадкування з іноземним 

елементом» і уточнити складові «іноземного елементу» в різних правових 

ситуаціях.  

 З метою формулювання поняття «спадкування з іноземним елементом» 

вважаємо доцільним зупинитися на аналізі поняття «іноземний елемент» та 

його складових у контексті спадкових відносин.  

 Згідно ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» [86], де 

визначені терміни, під іноземним елементом розуміють: 2) «іноземний елемент ̶ 

ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються цим 

Законом, та виявляється в одній або кількох з таких форм ...». Тобто в цьому 

словосполученні суб’єкти відносин ототожнюються з формою, що важко 

визнати правильним. Вважаємо, що поряд із зазначеним вище зауваженням ця 

норма потребує доопрацювання.  
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Крім того, за суб’єктним складом відчувається нерівність, оскільки в цій 

нормі зазначається : «  ̶  хоча б один учасник правовідносин є громадянином 

України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без 

громадянства або іноземною юридичною особою». Дана норма не співпадає зі 

змістом ст. 2 ЦК, яка регламентує цивільно-правові відносини, тобто приватні 

відносини, де суб’єктами визнані: «фізичні особи та юридичні особи, держава 

Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави 

та інші суб'єкти публічного права», які вправі вступати в цивільні відносини 

для задоволення своїх потреб. Тобто, ці суб’єкти потенційно здатні стати 

спадкоємцями за заповітом, отже, суб’єктами приватного права. Тому  

виключати їх з переліку суб’єктів в ст. 1 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» [86] не зовсім коректно.  

В цій же нормі регламентовано, що « - об'єкт правовідносин знаходиться 

на території іноземної держави;», з чим важко погодитися в силу суверенітету 

держав і неможливості України регламентувати та вирішувати питання про 

об’єкти, розташовані на території іноземної держави. Дійсно, в силу 

міжнародних договорів, до яких приєдналися обидві країни, деякі види майна, 

зокрема, належні дипломатичним і консульським установам знаходяться під 

виключною юрисдикцією певної держави, але це положеня є винятком, 

регламентованим міжнародним договором або встановленим за принципом 

взаємності. В усіх інших випадках, об’єкти правовідносин підпорядковані 

праву держави, на території якої вони знаходяться, якщо інше не випливає з 

міжнародних договорів. Тому в ст. 1 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» [86] доречно акцентувати увагу саме на цьому, що Україна 

визначає домінанту у правовідносинах з іноземним елементом в контексті 

переваг державних інтересів над приватними на певні види майна, зокрема, 

землі сільськогосподарського призначення, історичні і культурні пам’ятки 

тощо.  

Важко також однозначно погодитися з тим визначенням , що ми надаємо 

юридичному факту лише географічне значення , а саме : « ̶ юридичний факт, 
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який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на 

території іноземної держави;». Вважаємо, що головне значення юридичного 

факту проявляється в тому, що він викликає певні юридичні наслідки, а для 

умов спадкування з іноземним елементом – він породжує необхідність 

застосування норм міжнародного та іноземного права. Наприклад, при 

посвідченні іноземцем заповіту в Україні виникатиме необхідність 

застосування норм як законодавства України, так і норм законодавства 

іноземної держави, під юрисдикцією якої він знаходиться, а також норм 

законодавства тієї країни, де заповіт буде застосовуватися тощо. Тобто один і 

той самий юридичний факт породжуватиме необхідність в застосуванні норм 

законодавства декількох країн, а також міжнародного права, якщо 

уповноважені особи витребовуватимуть відомості про наявність і зміст 

заповіту тощо.  

Таким чином, спадкові відносини з іноземним елементом зумовлюють 

необхідність розширити зміст поняття «іноземний елемент», встановлений в ст. 

1 Закону України «Про міжнародне приватне право» [86], а також визначити 

поняття «спадкування з іноземним елементом» як комплексні правовідносини 

(матеріальні та процесуальні) із специфічними ознаками: 

̶   суб’єктами таких відносин можуть бути українські фізичні та юридичні особи 

при спадкуванні 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 та 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 
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іноземного права в Україні на підставі норм міжнародних договорів чи за 

принципом взаємності.  

З урахуванням сутності спадкування та його характерних ознак 

вважається доцільним сформулювати поняття «спадкування з іноземним 

елементом», під яким слід розуміти комплекс правовідносин з іноземним 

елементом, які виникають у разі переходу прав та обов’язків (спадщини) від 

фізичної особи, яка померла (спадкодавця) до інших осіб (спадкоємців) та у 

результаті такого переходу в останніх виникає комплекс прав та обов’язків у 

межах отриманої спадщини, які регламентуються як міжнародним, так і 

національним та іноземним законодавством. 

В Україні питання спадкування регламентуються Цивільним кодексом 

[229], а питання, що пов’язанні із міжнародним спадкуванням додатково 

регламентуються Законом України «Про міжнародне приватне право» [86], 

численними міжнародними договорами та іноземним законодавством. Значною 

мірою спадкові права реалізуються у нотаріальному порядку, тому істотне 

значення для оформлення права на спадщину має Закон України «Про 

нотаріат» [88] та Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

[166]. Щодо громадян України, які проживали за кордоном та померли і після 

них залишилась спадщина у країні перебування, процедура спадкування такого 

майна спадкоємцями підпадає під дію Положення про порядок учинення 

нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах 

України [162], а також законодавства країни перебування за місцем відкриття 

спадщини, тобто останнього місця проживання померлого спадкодавця чи 

знаходження майна, яке входить до об’єктів спадщини. Останнє положення 

слід розглядати із урахуванням законодавства країни перебування громадянина 

України.  

Але слід зазначити, що національне законодавство багатьох країн має 

істотні відмінності як за змістом умов спадкування, так і за територією, на яку 

воно поширює свою дію.  

З метою розкриття даного положення звернемося до аналізу правової 
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системи США. Так, близько четверті штатів визнало частиною своєї правової 

системи Однаковий Спадковий кодекс (Uniform Probate Code; U.P.C.)[188] 

(надалі  ̶ ОСК). Але навіть у цих штатах зустрічаються відмінності у 

регулюванні спадкування за законом, частково тому, що ОСК часто піддавався 

змінам і деякі штати відставали у сприйнятті цих змін [155, -C. 93-94]. У 

штатах існують свої додаткові акти, які регламентують спадкування. 

Наприклад, Спадковий кодекс Іллінойса (Illinois Probat Code), Анотований Звід 

законів Іллінойса (Illinois Statutes Annotated), Анотований Звід законів 

Оклахоми (Oklahoma Statutes Annotated) [155, - ̶ C. 784-785]. 

У більшості штатів США іноземці можуть на праві власності придбавати 

як нерухоме, так і рухоме майно, це зумовлює й можливість спадкування 

такого майна після смерті власника. Але із цього правила є певні винятки, 

тобто обмеження щодо спадкування, наприклад у штатах Іллінойс, Оклахома 

іноземці можуть спадкувати землю, але зобов’язані її продати протягом 

певного проміжку часу (параграф 2 гл. 6 Анотованого Зводу законів Іллінойса 

[94]; параграф 123 розділу 60 Анотованого Зводу законів Оклахоми) [153]. У 

деяких штатах іноземці не мають права постійного проживання, заборонено 

спадкувати будь-яку нерухомість взагалі (параграф 477.20 Зводу законів Нью-

Гемшпіра з поправками)[151] чи тільки землі сільськогосподарського 

призначення (параграф 76-402 Зводу законів Небраски з поправками [150]. Але 

при цьому слід враховувати положення про те, якщо уряд США розширив 

спадкові права іноземців за міжнародним договором, тому застосовуються 

норми даного нормативного акту як пріоритетні. Такий порядок встановлений 

прецедентом штату Міссурі 1973 р. у справі Де Теноріто проти МакГован [33].  

 За законодавством Німеччини так само передбачено не тільки 

спадкування за законом, заповітом, а й регламентується договір про 

спадкування у §1941 Цивільного укладення Німеччини [20, ̶ С.489]. У землях 

ФРН спадкування з іноземним елементом також має свої особливості. 

Можна перераховувати ще значну кількість особливостей спадкування в 

іноземних країнах і це положення має адекватно позначатися на фахових 
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знаннях консулів України в конкретній країні та, відповідно, на вимогах до 

кандидатів на посаду консула в певну країну.  

Автор також вважає, що розвиток взаємовідносин між країнами має 

супроводжуватися не тільки налагоджуванням консульських відносин, а й за 

принципом взаємності можна започаткувати традицію щодо ознайомлення 

новопризначених консулів з особливостями спадкування в державі його 

перебування. Так, українське спадкове право і нотаріальний процес з 

оформлення спадкових прав мають істотні відмінності від інших країн, тому 

новопризначеним консулам має бути повідомлена висококваліфікованими 

фахівцями інформація про особливості спадкування в Україні [205].  

Для дослідження процедур вчинення іноземним консулом нотаріальних 

проваджень або участі у вчинюваних українським нотаріусом провадженнях 

доцільно знати їх особливості, а для грамотної реалізації повноважень важливе 

значення мають теоретичні положення щодо видів спадкування. Так, ст. 1217 

ЦК України передбачено два види: спадкування за заповітом та спадкування за 

законом. У теоретичних джерелах більшість українських вчених з урахуванням 

положень ст. 1217 ЦК також виділять два види спадкування [82,  ̶ С. 78, 145; 

80] та ін. Український вчений Ромовська З.В. розкриває сутність поняття «види 

спадкування» та розуміє під ним підстави виникнення права на спадкування. 

При цьому, вказує, що європейській законодавчі традиції було відомо три види 

спадкування: за заповітом; за законом; за договором. Далі вчений аналізує 

історію розвитку норм, які регламентували підстави спадкування починаючи з 

1961 р. до 1963 р. та робить висновок про те, що використання законодавцем 

слова «підстави спадкування» не було доречним, адже сам факт включення 

особи до числа спадкоємців є ще недостатнім для спадкування, тому нині у ст. 

1217 ЦК йдеться про «види» спадкування: за законом або за заповітом. Авторка 

вважає, що у даній нормі більш правильним було б уживання конструкції «і 

(або)» адже за певних умов може відбуватися одночасне спадкування і за 

заповітом, і за законом [172, ̶ С. 19.]. Інші вчені виділяють ще додаткові два 

види спадкування: за рішенням суду про визнання спадщини відумерлою і за 
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спадковим договором як специфічним видом спадкування [233]. Щодо 

спадкування за договором, то вчені обгрунтовують можливість нотаріального 

посвідчення змішаного договору дарування з відкладальною умовою та 

заповіту як єдиного договору. Такий змішаний договір не позбавлятиме права 

на обов'язкову частку у спадщині спадкоємців, які за ст. 1241 ЦК мають таке 

право, якщо смерть дарувальника настане раніше прийняття дарунку 

обдарованим, про що має повідомити заповідача-дарувальника нотаріус [170], 

і, на нашу думку, консул. 

 Існує думка також про доцільність виокремлення ще одного виду 

спадкування, до якого слід віднести спадкування за правом на обов'язкову 

частку у спадщині. Свою думку вчений Фурса Є.І. обгрунтовує тим, що право 

на обов'язкову частку певної категорії осіб має місце незалежно від змісту 

заповіту, тому можна констатувати, що воно за своїм значення вагоміше ніж 

право на спадщину за заповітом, оскільки настає воно незалежно від волі 

заповідача, маючи суттєві переваги перед спадкоємством за заповітом. Вчений 

робить висновок, що на цій підставі, фактично, є можливість назвати 

спадкування за заповітом, у найбільш широкому застосуванні, в якому має 

значення як воля заповідача, так і вимога закону про забезпечення права на 

обов'язкову частку. Лише у тому випадку, коли не буде осіб, які мають право 

на обов'язкову частку, і коли їхнє право заповітом не порушується, тоді буде у 

чистому вигляді застосовуватися право спадкування за заповітом. При цьому 

вимога закону не поглинає права заповідача повністю, вона стосується лише 

двох третин (нині згідно ст.1241 ЦК - половина - Є.Ф.) частки, яка б належала 

спадкоємцю при спадкуванні за законом [212,  ̶ С.25-26]. Тому вважаємо 

слушною думку данного вченого та на розвиток його пропозиції є доцільним ч. 

1 ст. 1217 ЦК викласти у такій редакції: «Спадкування здійснюється за 

заповітом з урахуванням права на обов'язкову частку або (і) за законом». 

 Автор вважає, що глава 85 «Спадкування за заповітом» має включати 

норму, яка б визначала таке право та викласти її у такій редакції «Спадкування 

за заповітом здійснюється з урахуванням права на обов'язкову частку».  
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 Глава 86 «Спадкування за законом» має включати норму, яка б 

визначала таке право. Назву даної норми та її зміст слід викласти у такі 

редакції : «Спадкування за законом має місце, коли і оскільки воно не змінено 

заповітом», а далі має йтися про черговість спадкування за законом (ст. 1258 

ЦК). Отже, іноземні суб'єкти, перелічені у ст. 1241 ЦК, на території України 

отримуватимуть право на спадкування незалежно від змісту заповіту.  

 Щодо доцільності виділення такого виду спадкування як на підставі 

рішення суду та на підставі договору, то воно заслуговує на увагу, проте в 

науці цивільного права, нотаріального процесу вчені по різному підходять до 

вирішення цього питання, виділяючи підстави, види, форми та порядки 

спадкування. Одні вчені виділяють форми спадкування, та вказують на те, що 

спадкування не обов'язково має здійснюватися у нотаріальну порядку та й в 

законі чітко не визначено випадки, коли має застосовуватися обов'язкова форма 

оформлення спадкових прав. Але з метою охорони прав спадкоємців та при 

спадкуванні певних видів майна та прав необхідно визначати межі нотаріальної 

процесуальної форми [212]. Тобто, даний вчений виділяє дві форми 

спадкування: яка здійснюється без звернення до нотаріуса (спадкування 

предметів домашньої обстановки та вжитку) та нотаріальна форма (майно, яке 

підлягає реєстрації, нерухоме майно, певні види майнових прав тощо). З цією 

позицією можна погодитися, але з істотним застереженням, що консули так 

само можуть оформляти спадкові права і вчинювані ними нотаріальні дії 

підпадають під нотаріальну форму [212].  

 Вчений Скок Л.В. вказує, що стала система термінів, яка має місце у 

різних нормативних актах вже не здатна відтворити потреб у розвитку правової 

науки і, насамперед, це стосується процесуальних її галузей [178]. Ця гіпотеза 

актуальна й для спадкування, оскільки в теорії цивільного права не 

встановлено більш менш чітких критеріїв для розмежування правових 

ситуацій, в яких саме спадкоємці або інші заінтересовані особи мають 

реалізувати свої права та інтереси в певному, встановленому законодавством 

порядку. Лише у ст. 16 ЦК встановлено, що суд здійснює захист прав. Отже, 
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якщо права спадкоємця або іншої заінтересованої особи порушені, то такі 

особи мають право звернутися до суду. Коли ж до складу спадщини входить 

лише шафа та одяг, то, скоріш за все, спадкоємці поділять таке майно без 

допомоги нотаріуса або суду, тобто відповідно до норм ЦК. Коли особа 

звертається до суду, то встановлюється певний порядок такого звернення. Теж 

саме стосується й нотаріального оформлення прав на спадкове майно, коли при 

зверненні до нотаріуса спадкоємець має подати спочатку заяву про прийняття 

спадщини і необхідні для отримання спадщини документи. У такій ситуації 

виникає об’єктивна необхідність позначити не форму, а порядок спадкування і 

для процесуальних галузей правової науки має існувати поняття, яким ми 

позначатимемо саме послідовність і зміст процесуальних дій уповноважених 

осіб та відповідні їм права і обов’язки осіб, які беруть участь в справі. 

Наприклад, коли до суду звертається спадкоємець, який просить суд визнати за 

ним право власності на частку в спадщині, то такий позов підмінятиме 

діяльність нотаріуса, до повноважень якого, за загальним правилом, 

відноситься встановлення та посвідчення безспірних прав на спадщину за 

відсутності спору про право. Але у разі додаткової вимоги спадкоємця про 

визначення її в натурі через існування спору між спадкоємцями, суд має 

вирішувати справу відповідно до цивільної процедури. Дійсно, в такому 

випадку суд замінить нотаріуса, оскільки нераціонально з  правовим актом, 

яким є рішення суду, звертатися до нотаріуса за оформленням встановлених 

судом прав на спадщину.  

 У контексті викладеного вчений Скок Л.В. виділяє такі порядки 

спадкування: цивільно-правовий, коли вартість спадкового майна та інші 

обставини не обумовлюють потребу в зверненні до нотаріуса або до суду за 

оформленням права на спадщину ; нотаріальний  ̶ безспірний порядок 

посвідчення або засвідчення фактів, які необхідні для оформлення права на 

спадщину; судовий, що обумовлюється виникненням спору або неможливістю 

довести певні юридичні факти, які стосуються спадкування. Так, у разі 

пропуску строку для прийняття спадщини спадкоємцем в ситуації, коли вже 



 

 

28 

видане свідоцтво про право на спадщину іншим спадкоємцям залишатиметься 

лише судовий порядок отримання прав на спадщину; змішаним можна вважати 

порядок, коли для отримання певних прав на спадщину у нотаріуса, зокрема, 

вчинення такого нотаріального провадження як видача свідоцтва про право на 

спадщину (ст. 34 Закону України «Про нотаріат) спадкоємцю потрібно довести 

нотаріусу відповідні юридичні факти, які обумовлюють відповідні права на 

спадщину, наприклад, сину як спадкоємцю першої черги довести родинні 

відносини з батьком, тобто надати оригінал свідоцтва про народження. Якщо ж 

потенційний спадкоємець не може підтвердити нотаріусу родинні стосунки із 

померлим безспірним доказом, оскільки оригінал втрачено, а отримати 

дублікат свідоцтва про народження у органах РАЦСу не можна, оскільки архів 

не зберігся, то виникає необхідність встановлення судом у порядку окремого 

провадження факту родинних відносин з метою отримання спадщини [217].  

 Отже, вченим Скок Л.В. виділено чотири порядки, у яких може 

здійснюватися спадкування в Україні [178].  

 З урахуванням викладеного, автором запропонована класифікація 

спадкування з іноземним елементом з урахуванням різних критеріїв: 

 1) з підстав виникнення: спадкування за законом; спадкування за 

заповітом; спадкування за правом на обов'язкову частку у спадщині [226, 227]; 

змішане  спадкування;  

 2) за суб’єктним складом: спадкування за участі фізичних, юридичних 

осіб України та держави Україна; спадкування іноземними фізичними та 

юридичними особами та іноземними державами; 

3) за порядком спадкування: цивільно-правовий, нотаріальний, судовий 

порядки та змішаний порядок.  

 Крім того, при спадкуванні слід враховувати умови спадкового договору, 

договору довічного утримання (догляду), оскільки дані договори пов’язані і 

впливатимуть на спадкування. Тобто, може мати місце змішані способи 

переходу прав на майно померлої особи, коли частина майна може бути 

заповідана або спадкуватися за законом, а інша перейде до набувача за 
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вказаними договорами. Але нотаріуси та консули мають обов’язково при 

оформленні права на спадщину перевіряти наявність таких договорів та їх 

дійсність, чи вони не змінені та не скасовані тощо. Автор же відносить ці 

елементи до самостійних умов регламентування прав на майно спадкодавця 

через те, що вони випливають не з умов законодавства або міжнародних 

договорів, а пов’язані з волею власника майна – заповідача та відчужувача.  

До складеного спадкування можна віднести випадки, коли спадкове 

майно знаходиться як на території України, так і на території іноземної 

держави, як спадкування з іноземним елементом. При цьому слід говорити про 

співпрацю нотаріусів України із консулами, іноземними нотаріусами та 

компетентними органами, наприклад, судами держави перебування консула та 

смерті громадянина України, про що мова більш докладно піде далі.  

 

 

1.2. Міжнародні конвенції та договори, що регламентують 

повноваження консулів з вчинення нотаріальних дій щодо спадкування  

 

 

 Говорячи про міжнародні акти, які регламентують компетенцію консула 

з вчинення нотаріальних дій, слід провести систематизацію таких актів та 

класифікувати їх за такими критеріями: 

1. міжнародні акти (універсальні), які регламентують загальну 

компетенцію консула з вчинення нотаріальних дій: 

̶  Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р. [13]; 

̶ Віденська конвенція про консульські зносини та факультативні 

протоколи до неї 1963 р. [14]; 

̶  багатосторонні договори про правову допомогу (СНД) [112] та 

консульські конвенції (ГУУАМ) [105] 

- двосторонні договори про правову допомогу [46-76], угоди [184-185], 

конвенції [106] та консульські конвенції [118-123]; 
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- договори на рівні кабінетів міністрів [183, 186]; 

- договори на рівні міністерств закордонних справ [169]; 

 2. міжнародні акти (багатостороні, регіональні конвенції), які мають 

безпосереднє відношення до нотаріальних проваджень щодо спадкування, які 

вчиняються консулом:  

 2.1. міжнародні акти про право, яке підлягає застосуванню до 

спадкування нерухомого майна 

̶  Конвенція Бенілюкса від 29 грудня 1972 року щодо одночасно померлих 

осіб (commorientes) [140; 139]; 

̶  Конвенція про право, що застосовується до трасту (довірчого 

управління майном) та його визнання (м. Гаага, 1 липня 1985р.) [111]; 

 ̶ Конвенція про право, що підлягає застосуванню до спадкування 

нерухомого майна (м. Гаага, 1 серпня 1989 р.) [113]; 

̶ 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) [171]; 

̶ 2.2. міжнародні акти, які регламентують питання форми та реєстрації 

заповітів, які посвідчуються консулами  

̶ Конвенція про колізію законів, що стосуються форми заповідальних 

розпоряджень (Гаага, 5 жовтня 1961р.) [110]; 

̶ Вашингтонська конвенція «Про єдиний Закон про форму міжнародного 

заповіту " ( 26 жовтня 1973р.) [108];   

̶ Конвенція ради Європи (Базельська конвенція) про запровадження 

системи реєстрації заповітів від 16 травня 1972 р., що вона набула чинності для 

України 31.12-2010 р. [109] 

 2.3. Міжнародні акти, які регламентують статус осіб, які мають 

відношення до управління спадковим майном;  

- Конвенція щодо міжнародного управління майном померлих осіб 
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(Гаага, 2 жовтня 1973р) [107]. 

Як зазначає Кравченко Н . П. [ 127,  ̶ С. 14], міжнародний правотворчий 

процес зазнав істотних змін, внаслідок яких суттєво зросла роль міжнародних 

угод в регулюванні конкретних сфер міжнародних відносин, тобто міжнародно-

правова система розвивається і вдосконалюється згідно з швидкоплинними 

змінами сучасного світу. Віденські конвенції, що кодифікували норми 

посольського і консульського права 1961 та 1963 р.р. мають важливе значення 

для сучасного вирішення проблем консульських та дипломатичних зносин і 

покликані не лише окреслити основні тенденції еволюції та кодифікації 

міжнародних договорів щодо забезпечення функцій дипломатичних 

представництв, а й відіграти провідну роль у його розвитку на сучасному етапі 

трансформацій. Віденські конвенції перетворились в універсальний 

міжнародно-правовий акт, який є основою права міжнародних договорів про 

дипломатичні зносини, зумовили тенденції до зближення, гармонізації та 

уніфікації норм міжнародного права і національних законодавств із 

забезпечення правової одноманітності загальносвітової практики міжнародних 

договорів. Вчинення нотаріальних проваджень консульськими установами та 

дипломатичними представництвами здійснюються як за Віденськими 

конвенціями про дипломатичні та консульські зносини, так і за двосторонніми 

консульськими конвенціями, в яких перелік нотаріальних дій може бути 

ототожнений з Віденськими конвенціями або ж розширений за домовленістю 

між державами на основі національного законодавства.  

Тому слід визнати слушною, запропоновану Гріненко О.О. класифікацію 

консульських договорів на види: з країнами, у яких існує нотаріат, 

конкретизація договору має здійснюватися відповідно до положень 

законодавства про нотаріат обох країн; а з країнами, у яких нотаріат не 

передбачений або не розвинений і не регламентується законодавством, 

відповідні нотаріальні функції консула або дипломатичного представництва 

мають бути чітко узгоджені в угодах між державами [23]. Але сьогодні 

необхідно сприймати кваліфікацію міжнародних угод як основу систематизації, 
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що має наповнюватися і вдосконалюватися конкретними пропозиціями як 

стосовно запровадження багатосторонніх конвенцій, так і розширення географії 

двосторонніх договорів. При цьому, українські вчені пропонують та 

обґрунтовують шляхи уніфікації процедури вчинення нотаріальних дій з 

іноземним елементом [27; 129], які можуть стати першоосновою для 

подальшого розвитку міждержавних відносин в галузі приватно-правових 

відносин. 

Для того ж, щоб впроваджувати в життя новітні гіпотези, вважаємо 

необхідним визначити теоретичні засади наступних кроків та принципи 

побудови подальшої співпраці країн в сфері забезпечення прав людини у 

міжнародних відносинах. Тому основну увагу приділемо побудові 

двосторонніх договорів України з іншими країнами, а саме тим принципам, на 

яких ґрунтуються такі договори.  

З двадцятьма державами світу Україна як суверенна, незалежна держава 

уклала міжнародні договори про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних справах, порядок їхньої дії на території України визначається 

Законом України «Про міжнародні договори України» [87]. Окрім цього, згідно 

із Законом «Про правонаступництво України» (ст. 7) [89] нотами України, 

надісланими у січні 1994 р. до посольств іноземних держав, з якими у СРСР 

були двосторонні договори про правову допомогу, про застосування цих 

договорів щодо України, а також відповідно до Віденської конвенції про 

правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р. в Україні 

застосовуються положення міжнародних угод СРСР, зокрема таких, як: Договір 

між СРСР та Народною Республікою Албанія про надання правової допомоги в 

цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах від 30 червня 1958 р. 

[47], Договір між СРСР та Фінляндською Республікою про правовий захист та 

правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 11 серпня 

1978 р. [49], Договір між СРСР та Туніською Республікою про правову 

допомогу в цивільних і кримінальних справах від 26 червня 1984 р. та ін. [48]. 

В основі цих договорів закладений принцип зрівнювання в правах (однак 
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цей принцип не відображено у договорі між Україною і, наприклад, В’єтнамом, 

Грузією). Як передбачено Конвенцією СНД про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. 

[112], громадяни кожної з договірних сторін можуть успадковувати на 

території інших договірних держав майно або права за законом або за 

заповітом на рівних засадах і в тому самому обсязі, що і громадяни даної 

договірної країни. 

Але принцип рівності прав розкривається не в усіх договорах однаково, 

оскільки існують й обмеження, а саме: «Громадяни однієї Договірної Сторони 

можуть набувати майно чи права на території другої Договірної Сторони 

шляхом успадкування за законом чи за заповітом – на тих самих умовах та у 

тому самому обсязі, як і громадяни останньої, за винятком випадків, 

передбачених Договором» (ст. 33 Договору між Україною та Республікою 

Македонія [64], ст. 37 Договору між Україною та Чеською Республікою [70]).  

Принцип зрівнювання у правах може бути тісно пов’язаний з іншим 

принципом міжнародного права – надання іноземцям «національного режиму». 

Зокрема, принцип національного режиму закріплено у Конституції України: 

«Іноземці..., що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 

громадяни України- за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України....» (ст. 26) [115].  

Національний режим – це надання іноземцям такого режиму, який 

держава надає вітчизняним громадянам, тобто вона прирівнює іноземців у 

правах та свободах до місцевих громадян [77], хоча у законодавстві України й 

передбачені певні обмеження. Відповідно до ст. 81 Земельного кодексу 

України [92] іноземні особи мають право приймати у спадщину землі 

сільськогосподарського призначення, проте ці ділянки протягом року, після 

прийняття спадщини, підлягають відчуженню. У Польщі іноземці у сфері 

спадкування раніше наділялися групою прав, яких не мали польські громадяни. 

Деякі вчені вказують, що це є «відхиленням від принципу рівного поводження 
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з громадянами іноземних країн» [16] тощо. 

У той же час, автор вважає, що неприпустимим є принцип зрівняння 

публічних інтересів держав, коли йдеться про принцип рівності цивільних прав 

громадян та іноземців при спадкуванні.  

Так, у ст. 31 Угоди між Україною та Турецькою Республікою про правову 

допомогу та співробітництво в цивільних справах, ратифікованої Законом N 

2605-III від 05.07.2001 р., буквально зазначено про таке: «Якщо померлий 

громадянин однієї з Договірних Сторін не має спадкоємця на території другої 

Договірної Сторони, то його рухоме та нерухоме майно буде передано у 

власність тієї держави, на чиїй території воно знаходиться» [185]. Тобто в цій 

нормі закладено принцип рівності в правах держав, а умова однозначна, щоб 

спадкоємці були у двох країн, інакше успадковуватиме держава. Таке 

сприйняття інтересів держав здається неприпустимим в силу того, що так 

обмежуються приватні права та інтереси і домінантними розцінюються 

інтереси держав.  

Ця норма Угоди виписана так, що залишає можливість для визнання її 

нікчемною або обходу її обмежуючих положень, але принцип її дії однозначно 

не є позитивним для міграції громадян та розвитку відносин між країнами. 

Зокрема, детально аналізуючи положення цієї норми можна визнати, що 

«померлий громадянин однієї з Договірних Сторін» просто не здатен «мати 

спадкоємця на території другої Договірної Сторони», тому це положення не 

може застосовуватися. Оскільки в цій нормі не встановлено час, в який 

спадкоємець має перебувати на території другої Договірної Сторони, тому 

достатньо йому перетнути кордон такої держави, щоб отримати права 

спадкоємця.  

Дане положення Угоди [185] так само не співпадає із законодавством 

України, оскільки не передбачає механізму реалізації. Так, у сучасному 

цивільному праві України держава не визнається як спадкоємець, а при 

відсутності спадкоємців передбачається механізм визнання спадщини 

відумерлою судом (ст. 1277 ЦК [229] та статті 274-278 ЦПК [232]) і отримання 
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її територіальною громадою на підставі ч. 3 ст. 1277 ЦК [229]. Формально, ст. 

31 Угоди [185] називається «Перехід спадщини державі», отже має бути 

механізм набуття державою прав на спадщину, але такого в законодавстві 

України не передбачено. Отже, має застосовуватися процедура визнання 

спадщини відумерлою, але тут має з’ясовуватися наявність спадкоємців, 

законодавчо встановлені причини усунення їх від права на спадкування 

(наприклад, ст. 1224 ЦК тощо). Тому, потенційно, турецькі спадкоємці можуть 

вимагати від України передачі їм спадщини, якщо інше не буде доведено в 

суді. 

На підставі наведеного можна говорити про те, що міжнародні угоди не 

повинні порушувати приватні права громадян на спадкування в угоду 

інтересам держав, зокрема, ст. 31 Угоди між Україною та Турецькою 

Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах 

[185] суперечить приватно-правовим основам спадкування і законодавству 

України. 

Необхідно звернути увагу й на принцип розмежування спадкового майна 

на рухоме та нерухоме, що відображається в численних двосторонніх 

договорах і впливатиме на право успадкування через застосування до його 

регламентації законодавства однієї з договірних країн, а також на 

повноваження державних установ Договірної сторони у спадкових 

правовідносинах.  

 Так, найбліш поширеними нормами у міжнародних двосторонніх 

договорах є ті, які передбачають, що до рухомого майна порядок спадкування 

визначається законодавством тієї країни, на території якої спадкодавець мав 

останнє постійне місце проживання. Зокрема, таке формулювання можна 

знайти в Договорі між Україною і Естонською Республікою про правову 

допомогу у цивільних і кримінальних справах: «Право успадкування рухомого 

майна регулюється законодавством Договірної Сторони, на території якої 

спадкодавець мав останнє постійне місце проживання» (ст. 34 Договору) [55]. 

Договори про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, 
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укладені Україною з Латвією (ст. 36 Договору) [58], Литвою (ст. 35 Договору) 

[51], Узбекистаном (ст. 45 Договору) [66] також визначають застосування 

закону останнього місця проживання для визначення правової системи, що 

встановлюватиме право спадкування рухомого майна. Подібна норма міститься 

і в Мінській конвенції (ст. 45) [112]. 

У той же час, договори з В’єтнамом (ст. 34 Договору) [54], Македонією 

(ст. 34 Договору) [64], Молдовою (ст. 37 Договору) [52], передбачають, що до 

правовідносин щодо спадкування рухомого майна застосовується 

законодавство Договірної Сторони, громадянином якої був спадкодавець на 

момент смерті, що не зовсім виправдано для ситуацій, коли спадкодавець мав 

більше одного громадянства або перебував в стані зміни громадянства. Більше 

того, як показує останній досвід деякі громадяни України, не зважаючи на 

вимогу законодавства України щодо недопустимості подвійного громадянства, 

набувають статус громадян інших країн. Отже, формально, наша держава не 

може визнати за своїми громадянами іншого громадянства, а це ставить її в 

нерівне положення з іншими країнами і це може призвести до судових спорів. 

Тому виходячи із сучасних тенденцій широкої міграції населення багатьох 

країн, а не тільки України, набуття громадянства декількох держав, об’єктивно 

застосовувати принцип останнього постійного місця проживання спадкодавця і 

для цього встановити в міжнародних договорах певні критерії. Наприклад, 

строк перебування в певному місці в один рік може свідчити, про 

налагоджування певних соціальних, культурних і правових зв’язків з країною 

перебування, якщо громадянин перебував там на законних підставах. Дана 

формула має бути відображена і у законодавстві України, оскільки 

неконкретний зміст ст. 29 ЦК не дозволяє встановити критерії для виявлення 

«останнього постійного місця» проживання фізичної особи, а це поняття 

застосовується в багатьох міжнародних договорах. Так, формально 

застосовуючи цю норму і при згадуванні в ній терміну «готель» можна визнати, 

що перебуваючи на відпочинку в «готелі» на березі моря особа мала там 

постійне місце проживання. Дійсно, окремі громадяни протягом значного 
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терміну проживають в готелях, наприклад, депутати Верховної Ради України та 

інші високопосадовці, яким надається таке житло під час виконання ними 

повноважень. Але, за звичай, готелі використовуються для тимчасового 

проживання, тому необхідно ставити акцент на такому сприйнятті цього 

поняття.  Методом від супротивного, не можна визнати останнім постійним 

місцем проживання місця позбавлення волі не зважаючи на час перебування 

там, оскільки в таких місцях особа перебуває не з власної волі і не живе там, а 

відбуває покарання. Тому питання про місце проживання спадкодавця має бути 

чітко узгоджене, оскільки воно застосовується не тільки в міжнародних 

договорах, а й у законодавстві України. Як мінімум, у ст. 1221 ЦК має 

застосовуватися відповідний нормам міжнародного права термін «останнє 

постійне місце проживання» спадкодавця.    

Що ж до права спадкування нерухомого майна, то воно, як правило, 

визначається за законами держави – місця його знаходження. Таке правило 

установлено Конвенцією СНД про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 р. [112] та 

багатьма іншими договорами. А.Хачатурян наводить аргумент для збереження 

колізійної прив’язки в аспекті національного законодавства – фактор 

економічно цілісного зв’язку нерухомості з країною місця знаходження. Також 

він вказує, що використання формули прикріплення до закону громадянства 

спадкодавця призведе до «штучного вилучення відносин спадкування з-під дії 

правової системи, яка регулює всі інші відносини, пов’язані з цим видом 

власності» [228]. 

Автор погоджується з концепцією прив’язки спадкування об’єктів 

нерухомості до законодавства країни, де знаходиться таке майно. Але вважає, 

що саме поняття «нерухоме майно» має бути більш чітко конкретизованим. 

Зокрема, зміст ст. 181 ЦК щодо поділу речей на рухомі та нерухомі в 

основному відповідає загальноприйнятим стандартам щодо сприйняття 

нерухомих об’єктів як таких, що розташовані на земельній ділянці, 

переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення та 
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самих земельних ділянок. Але у ч. 2 ст. 181 ЦК встановлено, що режим 

нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, 

судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які 

підлягають державній реєстрації. Тобто в останній нормі фактично 

допускається розширювати перелік нерухомих речей, з чим важко однозначно 

погодитися без відповідної конкретизації і це питання може викликати спори та 

певні ускладнення у разі спадкування з іноземним елементом.  

Щодо застосування понять рухоме та нерухоме майно для визначення 

повноважень установ тієї чи іншої Договірної країни відносно проваджень у 

спадкових справах, то характерним прикладом некоректності положень 

окремих міжнародних договорів знов може стати Угода між Україною та 

Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних 

справах [185].  

Так, у ст. 33 Угоди визначається компетентність у справах про 

успадкування, де робиться прив’язка компетенції установ Договірної сторони 

для рухомого майна - до території, де померлий мав останнє постійне місце 

проживання, а у ч. 2 цієї статті – у випадку знаходження всього рухомого 

майна на території, де померлий не мав останнього постійного місця  

проживання, до згоди всіх спадкоємців та заяви спадкоємця або 

відказоодержувача.  

Окремо і самостійно визначається, що провадження у справах про  

успадкування нерухомого майна провадять компетентні установи Договірної 

Сторони, на території якої знаходиться це майно.  

Отже, в цій нормі, фактично, не залишається місця для діяльності 

консулів Договірних Сторін в питаннях вчинення нотаріальних проваджень, 

пов’язаних зі спадкуванням. При цьому, потребує тлумачення поняття 

«провадження  у  справах  про успадкування рухомого майна», оскільки в 

цьому терміні закладено вираз «провадження у справах», що має означати 

множину справ і відповідно проваджень. Відповідно до ст. 34 Закону України 

«Про нотаріат» [88] нотаріуси можуть вчиняти такі нотаріальні провадження, 
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пов’язані зі спадкуванням: вживають заходів щодо охорони спадкового майна; 

видають свідоцтва про право на спадщину; видають  свідоцтва про право 

власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з 

подружжя; посвідчують   факт,   що  фізична  чи  юридична  особа є 

виконавцем заповіту. У той же час, консули згідно ст. 38 Закону України «Про 

нотаріат» [88] так само вправі вчиняти ті ж провадження, крім посвідчення 

факту, що  фізична  чи  юридична  особа є виконавцем заповіту. Отже, виникає 

необхідність встановлення змісту терміну «провадження  у  справах  про 

успадкування рухомого майна».  

На підставі ст. 34 Угоди [185] можна деякою мірою конкретизувати 

аналізований термін, оскільки в цій нормі встановлена компетентність органів 

будь-якої Договірної Сторони застосовувати згідно зі своїм законодавством 

заходи, необхідні для охорони спадкового майна, яке залишене на її території 

громадянином другої Договірної Сторони. Тобто, в цій нормі йдеться про 

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, що, фактично, суперечить 

повноваженням консулів як в контексті представництва інтересів спадкоємців – 

громадян України при вчиненні нотаріальних проваджень, так і щодо 

повноважень консулів на безпосереднє вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна, що залишилося після смерті громадянина України 

відповідно до ч. 1 ст. 33 Угоди [185].  

Але не все майно, яке залишене на її території громадянином другої 

Договірної Сторони, може слугувати об’єктом вжиття заходів до його охорони 

уповноваженими органами такої країни. Так, виходячи з духу і змісту 

повноважень консулів та уповноважених посадових осіб дипломатичних 

представництв необхідно встановити, що заходи до охорони такого майна 

мають вживатися консулами таких країн. Тому пропонується внести 

доповнення до ст. 51 Віденської конвенції про консульські зносини [14],  що у 

разі смерті працівника консульської установи або члена його сім’ї, які 

проживали разом з ним, держава перебування: не вживатиме заходів до 
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охорони належного їм майна і ці заходи вчинятимуться консулом або особою, 

що його заміщає, держави, що представляється.   

Автор вважає, що українські вчені вже багато зробили в галузі 

міжнародних відносин, пов’язаних зі спадкуванням з іноземним елементом. 

Так, вважається необхідним відмітити глибокий аналіз міжнародних договорів, 

присвячених формам заповітів, проведений Н.Ю. Гуть [27] та багато інших 

робіт, які здатні стати передумовою для поліпшення якості міжнародних 

договорів та приведення законодавства України у відповідність до їх положень.  

Можна стверджувати, що удосконалення міжнародних договорів не 

застереже виникнення всіх спорів навколо спадкування з іноземним елементом, 

але здатне зменшити їх кількість, а це права людей. Наприклад, у ч. 2 ст. 33 

Угоди між Україною та Турецькою Республікою [185] для передачі 

повноважень на вчинення провадження  у  справі  про  успадкування необхідно 

підтвердити факт, що з «цим згодні всі спадкоємці та за заявою спадкоємця або 

відказоодержувача». Формально в цій нормі вже закладена неузгодженість, 

оскільки необхідно підтвердити факт згоди всіх спадкоємців, отже необхідна 

спільна заява всіх спадкоємців як з України, так і з Туреччини, а не заява 

одного із спадкоємців. Повторюємося, але при існуванні спадкоємців лише від 

однієї країни спадкування в іншій не буде, що обумовлено у ст. 31 Угоди [185], 

тому досягнення згоди між спадкоємцями різних країн істотно ускладнюється.  

По-друге, в цій нормі встановлений некоректно статус 

відказоодержувача, оскільки: згода відказоодержувачів не вимагається, а заява 

одного з них може викликати юридичні наслідки. Тому доречно зазначити про 

те, що з «цим згодні всі спадкоємці та відказоодержувачі, які подали відповідну 

заяву (заяви)», інакше може виникнути тривала судова справа з приводу 

тлумачення та застосування положень Угоди [185].  

Іноді в судовій практиці виникають питання з приводу тлумачення 

заповітів, які визначають право на спадкування іноземців [6,  ̶  С. 265-266], 

однак до цього призводить недосконалість нотаріальної практики, коли 

нотаріуси і консули як радники мали б допомогти заповідачам висловити свою 
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волю так, щоб вона ставала однозначною та відповідала їх інтересам навіть в 

тих випадках, коли законодавство іноземної країни тлумачить правовідносини 

не на їх користь.  Отже, судова практика з питань спадкування з іноземним 

елементом має ставати підставою для перегляду і удосконалення міжнародних 

договорів та нотаріальної і консульської діяльностей. Останнє положення 

зумовлює необхідність підвищення кваліфікації нотаріусів і консулів, 

особливо, в питаннях спадкування з іноземним елементом.  

 

 

1.3. Консули та інші уповноважені на вчинення нотаріальних дій 

щодо спадкування особи  

 

Посадові особи консульських установ та дипломатичних представництв, 

згідно Віденської конвенції про консульські зносини, уповноважені на 

вчинення нотаріальних дій. Статтею 44 Консульського статуту, затвердженим 

Указом Президента України 2 квітня 1994 року (із змінами да доповненнями), 

регламентовано організаційні питання щодо вчинення нотаріальних дій в 

консульських установах та дипломатичних представництвах України за 

кордоном.  

Згідно Положення про дипломатичне представництво України за 

кордоном, затвердженого Розпорядженням Президента України від 22 жовтня 

1992 року, [159]  ̶ дипломатичне представництво за дорученням Міністра 

закордонних справ України може виконувати і консульські функції, тобто 

посадова особа дипломатичного представництва за певних умов може також 

вчиняти нотаріальні дії [199]. 

 Перелік нотаріальних дій щодо спадкування майна, які вчиняють 

консули, передбачений у ст. 38 Закону України «Про нотаріат» (надалі ̶ Закон) 

[88], а сама процедура вчинення таких нотаріальних дій регламентована у 

Положенні про порядок учинення нотаріальних дій в консульських установах 

та диплломатичних представництва, затвердженому спільним наказом 
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Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 

27.12-2004р. № 142/5/ 310 [162]. 

Питання організації та діяльності консульських установ визначається 

одним із основних міжнародних актів  ̶ Віденською Конвенцією про консульські 

зносини, підписаною у Відні 24 квітня 1963 р. [14] і Україна є учасницею цієї 

конвенції, тому її положення знайшли своє відображення у багатьох 

двосторонніх договорах за участі України та з урахуванням специфіки відносин 

між країнами, наприклад, Консульський договір між Україною та Республікою 

Білорусь, ратифіковано Законом N 1490-VI від 10.06.2009 р. [118], Консульська 

конвенція між Україною та Великою Соціалістичною Народною Лівійською 

Арабською Джамагирією від 14.10.2003 р. [120], Консульська конвенція між 

Україною та Сирійською Арабською Республікою, ратифікована Законом N 

3450-VI від 01.06.2011 р.  [122] та ін. 

 У цих договорах та конвенціях визначаються питання організації та 

компетенції консулів обох країн щодо вчинення нотаріальних дій, тобто як 

консулів України на території іноземних держав, так і консулів цих країн на 

території України. Але існують консульські договори, конвенції, у яких не 

деталізовано питання нотаріальної функції, це зумовлено тим, що у цих країнах 

взагалі відсутній нотаріат як юрисдикційний орган або така діяльність у країні 

практично відсутня, наприклад Консульська конвенція між Союзом Радянських 

Соціалістичних Республік і Сполученим Королівством Великобританії і 

Північної Ірландії від 02.12. 1995р. (укладена та чинна у порядку 

правонаступництва (обмін нотами 29.07.1999 р.), Консульська конвенція між 

Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Урядом Сполучених Штатів 

Америки. Щодо США, то у багатьох штатах взагалі відсутній нотаріат, а 

винятком є штати, де існує так званий «public notary» [147], який виконує лише 

підтверджувальну функцію. Тому заслуговує на увагу думка вчених про 

необхідність приділяти більше уваги у міжнародних договорах саме функціям 

консулів, які стосуються вчинення нотаріальних проваджень, оскільки саме 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/434_010
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/434_010
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/434_010
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така, нотаріальна, функція закладена у Віденській конвенції. У зв’язку з цим, 

вченими пропонується консульські договори поділяти на два види: 

̶ з країнами, у яких існує нотаріат, тоді конкретизація договору має 

здійснюватися відповідно до положень законодавства про нотаріат обох країн; 

̶ з країнами, у яких нотаріат не передбачений або не розвинений і не 

регламентується законодавством, тоді відповідні нотаріальні функції консула 

мають бути чітко узгоджені між державами у договорах [25].  

Але така класифікація не може існувати декларативно, автор вважає, що 

діяльність консулів не повинна регламентуватися в загальних рисах, оскільки 

від належної кваліфікації діяльності консулів залежать долі українських 

громадян. Тому пропонується узагальнити існуючий досвід діяльності консулів 

у країнах з різним правовим устроєм і розробити більш конкретні 

повноваження консулів з прийнятим поділом на країни де існує нотаріат і для 

тих країн, в яких нотаріат не існує або нерозвинений. Подальшим кроком має 

стати розробка Інструкції (порядку, правил) вчинення консулом нотаріальних 

дій у  конкретних країнах світу, де акредитовані дипломатичні і консульські 

установи України.  

Виконання нотаріальної функції покладено на консульські установи, 

зокрема, генеральні консульства, консульства, віце-консульства та консульські 

агентства. А безпосередньо вчиняють нотаріальні дії уповноважені на те, 

посадові особи консульської установи, зокрема, генеральний консул, консул, 

віце-консул, консульський агент. Слід відмежовувати почесних консулів, 

функції яких обмежені і вони не уповноважені на вчинення нотаріальних дій. 

Проте деякі вчені висловлюють думку про доцільність призначення 

українських нотаріусів почесними консулами, оскільки так держава отримує 

надійний захист власних інтересів та інтересів своїх громадян у іноземній 

країні. Обгрунтовують можливість посвідчення почесними консулами заповітів 

та засвідчення вірності копій документів та виписок з них, засвідчення 

справжності підпису на документах [24]. 
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 Керівництво консульськими установами здійснюється Міністерством 

закордонних справ України. Загальне керівництво діяльністю консульської 

установи в державі перебування здійснюється відповідним дипломатичним 

представництвом України (ст. 4 Статуту). Автор вважає, що потрібно 

налагоджувати шляхи безпосередньої співпраці у сфері нотаріату консульських 

установ із Міністерства юстиції України, оскільки воно здійснює державне 

регулювання нотаріальної діяльності  в Україні і мало б забезпечувати 

координуючу роль у цих питаннях. Так, Міністерство юстиції забезпечує 

діяльність нотаріусів України в питаннях доступу до реєстрів, забезпечення 

нотаріальними бланками, розробляє підзаконні акти та інформаційні листи для 

нотаріусів тощо, в які доцільно включати положення, які стосуються діяльності  

консулів щодо вчинення нотаріальних дій  та узгоджувати їх діяльність між 

собою. Формально розглядаючи взаємовідносини між консулами та 

Міністерством юстиції України, то можна сказати, шо вони відсутні, оскільки 

вони здійснюються лише через Міністерство закордонних справ, але ж це 

зайвий бюрократичний крок. Автор вважає, що з питань нотаріату та інших 

консули повинні бути наділені правом на безпосереднє звернення до 

Міністерства юстиції, зокрема, для отримання термінової інформації про право 

власності особи на певні об’єкти нерухомості тощо.  

 Консульська установа має печатку із зображенням Державного герба 

України і назвою консульської установи українською мовою (ст. 7 Статуту), 

яка і проставляється на нотаріально посвідчуваних документах. З проведеного 

автором дослідження, всі опитані нотаріуси заявили, що в них не має зразка 

консульських печаток, отже не зважаючи на одну й ту саму нотаріальну форму, 

взаємовідносини між нотаріусами і консулами не налагоджені. Тому 

нотаріусам може бути пред’явлений будь-який документ, ніби посвідчений 

консулом, і він сприйме його як достовірний. У зв’язку з цим, автор вважає 

необхідним довести до відома всіх нотаріусів і консулів відомості  та відбитки 

печаток відповідно консулів та нотаріусів. Особливо це стосується ситуацій, 

коли консули та нотаріуси призначаються на посаду.  
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 Консул виконує особисто нотаріальну функцію згідно Статуту і 

законодавства України про нотаріат. Якщо консул з якоїсь причини не може 

виконувати нотаріальну функцію або посада консула є тимчасово вакантною, 

виконання обов'язків консула щодо вчинення нотаріальних дій покладається на 

іншу консульську посадову особу цієї чи іншої консульської установи в 

державі перебування. При цьому, автор вважає, що питання заміщення консула 

іншою особою вимагає підготовки такої особи до виконання повноважень з 

вчинення нотаріальних дій. Якби інсувала конкретна інструкція (положення) з 

приводу вчинення нотаріальних дій консула в певній країні, то проблем би не 

виникало і «замісник» консула здатен був належно і завчасно підготуватися до 

виконання нотаріальних повноважень.  

 Згідно Положення про дипломатичне представництво України за 

кордоном від 22.10.1992, № 166/92-рп. [159] виконання консульських функцій, 

зокрема, й нотаріальної функції може бути, за дорученням міністра 

закордонних справ, покладено на дипломатичне представництва України в цій 

державі. Для чого у його складі можуть утворюватися консульські відділи на 

чолі з генеральними консулами, консулами (ст. 5 Консульського Статуту 

[125]).  Згідно ст. 70 Віденської конвенції її положення застосовуються у тій 

мірі, у якій це випливає із контексту, у випадках виконання консульських 

функцій дипломатичним представництвом. Прізвища працівників 

дипломатичного представництва, які призначені в консульський відділ чи яким 

іншим чином доручено виконання консульських функцій представництва, 

повідомляються міністерству іноземних справ держави перебування чи іншому 

органу, вказаному цим міністерством.  

 При виконанні консульських функцій консульська установа, 

дипломатичне представництво у зв’язку із їх виконанням, та з питань, 

пов’язаних із діяльністю цих установ можуть звертатися до: 

а) місцевих органів консульського округу; 
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б) центральних органів держави перебування, якщо це дозволено 

законами, правилами и звичаями держави перебування чи відповідними 

міжнародними угодами. 

 Тут слід зазначити, що в багатьох міжнародних двосторонніх договорах 

координуючим виконання договору органом є Міністерство юстиції України, 

наприклад, за Договором між Україною та Республікою Індія про взаємну 

правову допомогу у цивільних і господарських справах запити про правову 

допомогу надсилаються через Міністерство юстиції України, а в Республіці 

Індія - Міністерство права і юстиції (ст. 2 Договору) [62]. Це положення 

додатково підтверджує доцільність надання консулам права на безпосереднє 

звернення до Міністерства юстиції України, а не в порядку підпорядкованості.  

При цьому привілеї та імунітети працівників дипломатичного 

представництва, передбачені ч. 2 ст. 70 Віденської конвенції, регулюються 

нормами міжнародного права, які стосуються дипломатичних відносин.  

 На консульські установи України згідно статей 5, 36 Віденської 

конвенції покладено обов’язок захищати та охороняти за кордоном права та 

інтереси України, юридичних осіб і громадян України.  

 Консул зобов'язаний вживати усіх заходів для того, щоб юридичні особи 

та громадяни України користувалися в повному обсязі всіма правами, 

наданими їм законодавством держави перебування і міжнародними 

договорами, учасниками яких є Україна і держава перебування, а також 

міжнародними звичаями. 

Задля забезпечення виконання консульських функцій щодо громадян 

держави, яку він представляє, консульська посадова особа може вільно 

спілкуватися із цими громадянами та мати доступ до них, і навпаки. Автор 

вважає, що наявність або відсутність дозволу на перебування в іноземній країні 

не обмежує повноважень консула на вчинення нотаріальних дій, але 

громадянин України повинен підтвердити свою особистість паспортом. Навіть, 

якщо громадянин України перебуває у в’язниці в іноземній країні його має 

бути надане право на вчинення нотаріальних дій консулом України.  
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 Так, згідно п. с) ст. 36 Конвенції консульські посадові особи мають право 

відвідувати громадянина репрезентованої держави, який знаходиться у 

в’язниці, під вартою чи затриманий для бесіди з ним, а також має право 

переписуватися з ним і приймати заходи до забезпечення йому юридичного 

представництва. Щодо надання консулом громадянину України правової 

допомоги, то до неї належить також і нотаріальна допомога. 

 Так, згідно п. f) ст. 5 Конвенції до консульських функцій входить 

виконання обов’язків нотаріуса. При вчинені нотаріальних дій консул 

зобов'язаний приймати як письмові, так і усні звернення юридичних осіб та 

громадян України, які мають відношення до нотаріату. Наприклад, як це 

передбачено у Посольстві України в м. Бонні [192]. Для швидкого отримання 

відповіді з вчинення нотаріальної дії попередньо треба звернутися до 

Відділення з питань нотаріальної проблематики з письмовою заявою [12]. Хоча 

це правило деякою мірою суперечить принципу безпосереднього звернення 

громадян України до консула, але воно прискорить процес підготовки 

необхідного проекту нотаріального акту і підвищить його якість. Тому дане 

правило слід сприймати також як орієнтоване на поліпшення організації 

діяльності консула, наприклад, усунення черг, а не як обов’язкову умову.  

 Згідно ст. 45 Консульського статуту нотаріальні дії вчиняються у 

приміщенні консульської установи України. В окремих випадках нотаріальні 

дії можуть бути вчинені поза зазначеною установою. Так, на сайті відділення 

Посольства України в м. Бонні (Німеччина) передбачено, що четверг є днем 

прийому громадян, які мають вади фізичного здоров’я та проведення виїзних 

консульських обслуговувань, відвідання арештованих і хворих громадян 

України, зокрема, для посвідчення заповітів, спадкових договорів та інших 

правочинів, пов’язаних із спадкуванням. 

 У п. 2.1. розділу 2 «Загальні правила вчинення нотаріальних дій» 

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах та консульських установах України (надалі  ̶ Положення ) 

деталізуються випадки, за яких нотаріальні дії можуть бути вчиненні поза 
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межами вказаних приміщень, зокрема, коли фізична особа не може з’явитися в 

зазначені приміщення, наприклад, особа прикута до ліжка, а також коли того 

вимагають особливості вчинюваних нотаріальних дій, вони вчиняються поза 

межами вказаних приміщень, але в межах території діяльності дипломатичного 

представництва або консульської установи, у межах консульського округу.  

 Згідно п.п. b) п. 1 ст.1 Конвенції та ст. 2 Консульського Статуту під 

«консульським округом» розуміється район, відведений консульській установі 

для виконання консульських функцій. Згідно ст. 6 Консульського Статуту 

місцезнаходження консульської установи, її клас та консульський округ 

визначається Міністерством закордонних справ України за погодженням з 

державою перебування.  

 У п. 2.1 Положення має місце загальне правило щодо місця вчинення 

нотаріальної дії консулом – в межах консульського округу. Але у статтям 6,7, 8 

Віденської конвенції передбачені випадки, коли консульські функцій консулом 

можуть виконуватися поза межами його консульського округу [192].  

Виходячи, із консульської практики та ст. 6 Віденської конвенції про 

консульські зносини, природи деяких нотаріальних проваджень, обставин, за 

яких потребується вчинити нотаріальну дію та місця вчинення нотаріальних дій 

можна зробити висновок , що консул може вчиняти нотаріальні дії не лише в 

межах свого консульського округу. Так, за заявою особи  ̶ громадянина України, 

який перебуває у в’язниці консул може посвідчувати заповіт за місцем його 

знаходження, а в’язниця може знаходитися поза межами консульського округу. 

Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна консулом можуть також 

вживатись поза межами консульської установи, оскільки майно може 

знаходитись частково в окрузі діяльності консула, так і в іншому окрузі. Але в 

такому випадку консульська посадова особа має отримати згоду країни 

перебування і, на нашу думку, Міністерства закордонних справ України. Це не 

стосується випадку, коли консульський округ встановлений не тільки межами 

однієї країни, а й двох. В останньому випадку консульський округ 

охоплюватиме територію двох країн і він може встановлюватися за принципом 
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повідомлення третьої країни про межі повноважень консульської установи і 

при відсутності явно вираженого заперечення проти цього з боку обох країн, на 

територіях яких діятиме така установа, тобто наперед. Звідси випливає, що 

консул може діяти навіть на території третьої країни, якщо будуть повідомлені 

про це уповноважені органи такої країни.  

Щодо імунітетів та привілеїв працівників консульської установи, 

зокрема, тих, які уповноважені на вчинення нотаріальних дій, то вони не 

зобов’язані давати показання як свідки з питань, пов’язаних із вчинюваними 

ними нотаріальними діями, зокрема, посвідчення заповіту, оскільки консул має 

дотримуватися таємниці вчинюваних нотаріальних дій (ст. 46 Консульського 

статуту) чи надавати офіційну кореспонденцію та документи, які мають 

відношення до їх функцій, за винятками щодо запитів суду, прокуратури та 

слідства та осіб щодо яких дані дії вчинялись. Вони також не зобов’язані 

надавати показання щодо роз’яснень законодавства держави, яку вони 

представляють.  

Але останнє правило слід сприймати не як заборону, а як право. Автор 

вважає, що за принципом взаємності країни мають сприяти одна одній в 

отриманні необхідної для діяльності консульських установ інформації, а також 

допомогати іншим особам, які вчиняють нотаріальні дії, в отриманні офіційної 

інформації про дієздатність фізичних осіб, можливий вік укладання шлюбу 

тощо.  

 Щодо консула чи посадової особи дипломатичного представництва, яка 

вчиняла нотаріальну дію, тобто особи, які мають дипломатичний імунітет (ст. 

43 Конвенції), то вони не можуть допитуватися як свідки без їхньої згоди, а 

представники дипломатичного представництва  ̶ без згоди дипломатичного 

представництва ( ч. 2 ст. 51 ЦПК).  

Щодо реєстрації нотаріальних дій, то вона здійснюється як у спеціальних 

реєстрах вчинюваних нотаріальних дій на паперових носіях, так і в 

електронних реєстрах, до деяких із них консул має безпосередній диступ, а до 
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інших вноситься інформація про вчинені нотаріальні дії через Міністерство 

закордонних справ. 

Консульський архів і документи консульської установи, зокрема, 

нотаріальні згідно ст. 61 Віденської конвенції недоторкані в будь-який час і 

незалежно від їхнього місцезнаходження, за умови, що вони зберігаються 

окремо від інших паперів і документів, і зокрема, від приватної кореспонденції 

глави консульської установи і будь-якої особи, що із ними працює, а також від 

матеріалів, книг і документів, що відносяться до їхньої професії або заняття, 

тобто у спеціальних приміщеннях із сигналізацією, сейфах, вогнетривких 

шафах.  

 Питання нотаріального діловодства у консульських установах та 

забезпечення збереження нотаріальних актів та порядок передачі таких 

документів до Державного нотаріального архіву мають дуже важливе значення 

та повинні бути вирішені на законодавчому рівні , про що зазначали вчені [22,  ̶

С. 46].  

 Результатом вчинення консулом нотаріальної дії є нотаріальний акт, 

який має належно бути оформлений, тобто викладений на нотаріальному 

бланку. Так, згідно Глави 9 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України [166] тексти договорів, заповітів, довіреностей, свідоцтв перекладів з 

однієї мови на іншу, засвідчених нотаріусом, заяв на яких нотаріусом 

засвідчується справжність підпису, за винятком заяв у електронній формі та 

примірників, що залишаються у справах нотаріуса, а також дублікатів 

нотаріальних документів викладаються на спеціальних бланках нотаріальних 

документів з лицьового та зворотнього боків цих бланків. Вчинення інших 

нотаріальних дій з використанням таких бланків допускається на прохання 

особи, яка звернулась за вчиненням нотаріальної дії. Нотаріуси згідно ст. 48 

Закону [88] та Глави 10 Порядку [166] при посвідчення угод (правочинів), 

засвідченні вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них, 

справжності підпису на документах, вірності перекладу з однієї мови на іншу, 
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при посвідчені часу пред’явлення документа, при видачі дублікату на 

відповідних документах вчиняється посвідчувальний напис.  

На підтвердження права на спадщину, права власності на частку у 

спільному майні подружжя в разі смерті одного із них, повноважень виконавця 

заповіту, посвідчення факту, що фізична особа є живою, про перебування у 

певному місці, про передання на зберігання документів, про передачу заяви 

видаються свідоцтва.  

Вчинення посвідчувальних написів та видача свідоцтв здійснюється 

нотаріусами за формами, відповідно до Правил ведення нотаріального 

діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

22.12.2010р. №3253/5 [168]. Дані правила мають також поширюватися на 

консула, про що має бути зазначено у них.  

 Порядок вчинення нотаріальних дій консулом визначається 

законодавством України про нотаріат, включаючи, Віденську конвенцію, дво- 

та багатосторонніми міжнародними договорами, Консульським статутом, 

Положенням про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах та консульських установах України від 27 грудня 2004 р. 

№142/5/310, затвердженим спільним наказом Міністерства юстиції України і 

Міністерства закордонних справ України та іншими нормативними актами 

України.  

 Стаття 53 Статуту передбачає, що при вчиненні нотаріальних дій 

відповідно до законодавства України, міжнародних договорів, в яких беруть 

участь Україна і держава перебування, застосовуються норми іноземного 

права.  Консул приймає документи, складені відповідно до вимог іноземного 

права, і вчинює посвідчувальні написи у формі, передбаченій іноземним 

законодавством, якщо це не суперечить законодавству України і моральним 

засадам суспільства. Останні, зокрема, декларуються в Сімейному кодексі 

України [176], хоча й мають бути, на нашу думку, конкретно викладені в 

законодавстві, щоб іноземцям можна було підтвердити підстави для відмови у 

вчиненні нотаріальної дії, наприклад, у посвідченні шлюбного контракту при 
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наявності іншого шлюбу або одностатевого шлюбу зареєстрованого в іноземній 

країні.   

Нотаріальні дії вчиняються в день пред'явлення всіх необхідних для 

цього документів та після сплати заявником консульського збору. 

Консульський збір справляється згідно із Положенням про консульський збір 

України, затвердженим наказом Міністерства закордонних справ України від 

05.01.2011 р. № 3 та відповідно до п. VI «Нотаріальні дії» Додатку 2 до 

Положення згідно Базових тарифів консульського збору, що справляється за 

вчинення консульських дій закордонними дипломатичними установами 

України. Базові тарифи консульського збору, що справляється за вчинення 

консульських (нотаріальних) дій закордонними дипломатичними установами 

України, встановлюються в доларах США (п. 6 Положення) [161]. 

 Згідно п. 8 Положення консульський збір [161], що справляється за 

вчинення консульських дій за межами України, стягується за бажанням  

заявника у валюті країни перебування або в доларах США. У разі акредитації 

глави дипломатичного представництва України у декількох державах, які 

мають різні національні валюти, та здійснення цим дипломатичним 

представництвом виїзного консульського обслуговування на території цих 

держав, до Міністерства закордонних справ України направляється на  

затвердження також проект тарифів консульського збору, що  

справлятиметься у цих державах (п. 9 Положення). Консульський збір 

стягується до вчинення консульської дії у безготівковій формі, за винятком 

випадків, передбачених п. 17 Положення [161].  

 Можуть мати місце пільги щодо сплати консульського збору. Вони 

встановлюються у випадках, передбачених законодавством України та 

чинними міжнародними договорами України. Відповідно до ст . 4 Декрету 

Кабінету Міністрів України «Про державне мито » від 21.01.93 р. № 7 ̶ 93 (із 

змінами) [32] Міністерством фінансів України приймається рішення щодо 

встановлення пільги для окремого заявника (платника) або окремих заявників 

(платників) щодо сплати консульського збору, про що закордонна 
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дипломатична установа України або представництво Міністерства закордонних 

справ України на території України невідкладно інформуються через 

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.  

 Крім того, якщо нотаріальна дія вчиняється не в приміщенні 

консульської установи, а за місцем надання послуги, то крім консульського 

збору за дану нотаріальну дію сплачуються також витрати, пов'язані з виїздом 

для вчинення дії, тобто транспортні витрати (п. 19 Базових тарифів 

консульського збору [161]), також може мати місце оплата витрат технічного 

характеру, тобто складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій 

(фотокопій) документів чи виписок з них тощо (п. 21 Базових тарифів 

консульського збору [161]). При видачі консулом свідоцтво про право на 

спадщину має стягуватися не лише консульський збір, але й сплачуватися 

податки згідно Податкового кодексу України [158].  

 Вчинення нотаріальних дій може бути відкладено при необхідності 

витребування додаткових відомостей чи документів або направлення 

документів на експертизу. Автор вважає, що направлення документів на 

експертизу – це винятковий варіант, коли дійсність документа не можна 

встановити іншим способом, оскільки в такій ситуації консулу прийдеться 

оплачувати висновок експерта. Якщо документ викликає сумнів в його 

достовірності, то така ситуація може кваліфікуватися на межі кримінального 

злочину. Отже, такий  документ має бути затриманий консулом і підлягати  

перевірці слідчими органами.  

 Якщо вчинення нотаріальної дії суперечить законодавству України, 

консул відмовляє у її вчиненні то, на нашу думку,  на клопотання особи, якій 

відмовлено він має винести постанову про відмову у вчиненні нотаріальної дії, 

щоб у особи була можливість оскаржити його дії або бездіяльність чи 

нормативний акт, відповідно до якого діяв консул.  

 Консул або інша особа, яка вчинює нотаріальні дії, зобов'язані 

роз'яснювати громадянам України їх права та обов'язки, попереджати про 
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наслідки вчинюваних нотаріальних дій з тим, щоб юридична необізнаність та 

інші подібні обставини не могли бути використані їм на шкоду (ст. 48 Статуту). 

 Компетенція консула щодо вчинення нотаріальних дій обмежується, 

оскільки на підставі ст. 49 Статуту і він не може вчинювати нотаріальні дії на 

своє ім'я і від свого імені, на ім'я і від імені своєї (свого) дружини (чоловіка), її 

(його) і своїх родичів по прямій лінії. Але у даному акті нічого не сказано, а чи 

може інша службова особа консульської установи, вчиняти нотаріальні дії, які 

стосуються прав та інтересів консула та членів його сім’ї. Вважаємо, що така 

можливість має існувати, оскільки консул може опинитися в гіршому 

становищі, ніж інші громадяни України.  

 Нотаріальне діловодство в консульській установі ведеться тією ж мовою, 

якою ведеться діловодство консульської установи. Коли особа, яка звернулася 

за вчиненням нотаріальної дії, не знає мови, якою ведеться діловодство в 

консульській установі, тексти документів, що оформлюються, повинен 

перекласти їй консул, який вчинює нотаріальну дію, або відомий консулові 

перекладач (ст. 50 Статуту). Отже, при прибутті в країну перебування консул 

має дізнатися про провідні перекладацькі бюро, можливо, укласти з ними 

договір про надання послуг. Хоча із сучасним розвитком інтернет послуг, 

перекладач може знаходитися в Україні і здійснювати синхронний переклад 

консультації, роз’яснення консула і документів.  І така гіпотеза більш 

раціональна, оскільки український перекладач нестиме кримінальну 

відповідальність за невірний переклад (ст. 365-2 Кримінального кодексу 

України [128]).   

 Складною є правова ситуація, яка передбачена ст. 51 Статуту і розглядає 

випадок, коли консулові стане відомо про спадщину, яка відкрилася на користь 

громадян України, які проживають в Україні. В цьому разі консул має негайно 

передати у Міністерство закордонних справ України всі відомі йому дані про 

таку спадщину і можливих спадкоємців, але на цьому його діяльність лише 

розпочинатиметься. 
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Так, статтями 36-38 Статуту передбачено, що консул має право приймати 

спадкове майно для передачі спадкоємцям, які перебувають в Україні. На нашу 

думку, тут слід розуміти дві передумови діяльності консула: 

̶ коли консул діє на підставі домовленості із особою, яка уповноважує на 

це консула;  

̶ коли збереження майна вимагає вжиття своєчасних дій щодо його 

прийняття для збереження. В останньому випадку право консула на прийняття 

спадщини як представника спадкоємців презюмується Віденською конвенцією 

і Статутом, тобто він діятиме згідно умов законодавства і без узгодження своїх 

дій із спадкоємцями та іншими заінтересованими особами. 

 Консул може приймати на зберігання гроші, коштовності, цінні папери і 

документи, які належать громадянам України. У разі смерті особи, якій 

належало майно, здане на зберігання, консул вживає заходів для охорони 

майна, що залишилося після смерті громадянина України. Якщо залишене 

майно повністю або частково складається з предметів, що можуть зіпсуватись, 

а так само при надмірній дорожнечі зберігання такого майна консул має право 

продати це майно і надіслати виручені гроші за належністю, тобто до нотаріуса 

України, який відкрив спадкову справу. Якщо ж у громадянина України, який 

постійно проживав на території іноземної країни, не було майна в Україні, то 

консул має відкривати спадкову справу і видавати свідоцтво про право на 

спадщину на рухоме майно його спадкоємцям.  

На прохання особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальних дій, їй 

повинні бути викладені причини відмови і роз'яснено порядок її оскарження. 

Оскільки ні в ст. 285 ЦПК [232], ні в ст. 50 Закону України «Про нотаріат», ні в 

Консульському статуті не передбачено механізм оскарження дій консула, якщо 

він особисто вчиняє нотаріальні дії, то, на думку автора, в цьому випадку 

необхідно виходити з принципу його загальної підпорядкованості. Так, 

Консульські установи підпорядковані Міністерству закордонних справ України 

і діють під загальним керівництвом глави дипломатичного представництва 

України у державі перебування (ст. 4 Статуту). 
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 Отже, в цьому випадку, на нашу думку, скаржнику слід йти 

адміністративним шляхом оскарження відмови у вчиненні нотаріальної дії, а в 

інших ситуаціях – неправильно вчиненої нотаріальної дії чи нотаріального акту 

до відповідної установи, яка керує консульською установою – дипломатичного 

представництва чи до Міністерства закордонних справ. При оскарженні дії 

консула, інших консульських посадових осіб скарги розглядаються в порядку 

підлеглості (ст. 19 Статуту).  

 Підсудність цих справ суду загальної адміністративної юрисдикції, на 

думку автора, має визначатись за місцем розташування Міністерства 

закордонних справ України.  

Але виявлені під час судових розглядів недоліки в діяльності консулів 

стосовно вчинення нотаріальних проваджень мають бути проаналізовані і має 

застерігатися можливість їх повторення. У зв’язку з цим пропонуються 

неординарні заходи для поліпшення якості діяльності консулів. Вважається, що 

існує необхідність на науковому та законодавчому рівні Нотаріальною палатою 

України, яка є членом Міжнародного союзу нотаріату (надалі- МСН), вживати 

усіх заходів з впровадження рекомендацій МСН щодо уніфікації та 

гармонізації нотаріального процесуального законодавства країн-членів МСН, 

так і матеріального права, яке регламентує питання спадкування, що має 

позитивно вплинути й на діяльність консулів. Крім того, при Мін’юсті України 

має бути створений аналітичний центр з узагальнення досвіду діяльності 

нотаріусів і консулів, який має не тільки досліджувати сучасні проблеми 

нотаріальної форми, а й застерігати випадки повторення подібних помилок, 

тобто після виявлення недоліків удосконалювати відповідні нормативні акти та 

розсилати інформаційні листи, а також узгоджувати діяльність консулів і 

нотаріусів. Крім того, такий центр має виконувати консультативну роботу, 

залучаючи для цього фахівців в галузі нотаріату та міжнародного права. 

З аналізу  вимог, які пред’являються  до кандидатів на посаду нотаріуса 

(ч. 2 ст. 3 Закону) можна стверджувати, що кандидатів на посаду консула, який 

уповноважується на вчинення ще більш складних нотаріальних дій, а саме при 
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застосуванні законодавства України, міжнародних договорів і законодавства 

країни перебування так само потрібно встановлювати високі фахові вимоги.  

 

 

 

 

1.4. Повноваження консулів, які випливають зі змісту виконуваної 

ними нотаріальної функції 

 

Повноваження консулів (ст. 38 Закону [88]) аналогічні повноваженням 

нотаріусів, які передбачені ст. 34 Закону [88], тому вважаємо доцільним 

зупинитися на аналізі тих нотаріальних проваджень, які мають бути властиві їм 

в силу виконуваної ними ролі і нотаріальної процесуальної форми. Тобто, 

перелік нотаріальних дій не можна вважати вичерпним як в силу ч. 2 ст. 38 

Закону [88], так і через надання правової допомоги громадянам за кордоном. 

На нашу думку, консул може вчиняти і інші нотаріальні дії, передбачені 

законодавством України та міжнародними угодами, оскільки вони мають чи 

можуть мати безпосереднє відношення до спадкування.  

 При цьому, автор вважає, що принцип сприяння громадянам в охороні і 

захисті прав громадян, закладений в ст. 3 Конституції України [115], диктує 

необхідність розширювати перелік вчинюваних консулами нотаріальних дій, 

оскільки це стосується задоволення потреб громадян України, які з тих чи 

інших причин опинилися за кордоном. Стимулює увагу вчених до цього 

питання значна кількість громадян України, які вже перебувають за кордоном, 

а також політичний курс нашої держави на євроінтеграцію, що значно 

збільшить еміграційні та інвестиційні процеси тощо. Ці процеси обумовлюють 

необхідність як можливо ширше узгодити правову систему України із 

правовими системами провідних країн ЄС. Тому в цьому підрозділі будуть 

проаналізовані ті нотаріальні провадження, які певною мірою пов’язані зі 
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спадковими правовідносинами, але не можуть вважатися безпосередньо 

спадковими.  

У контексті теми дисертації вважаємо доцільним зупинитися на аналізі 

можливості вчинення нотаріальних дій консулом, які мають безпосереднє 

відношення до спадкування, проте у ст. 38 Закону [88] не зазначені.  

 У ст. 38 Закону [88] відсутня така нотаріальна дія як накладення 

заборони відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), 

що підлягає державній реєстрації. Із аналізу даної норми можна зробити 

додатковий висновок про те, що консул не може накладати заборону 

відчуження нерухомого майна, оскільки у п. 1 ч. 1 ст. 38 Закону [88] має місце 

застереження про те, що консул не може посвідчити, зокрема, іпотечні 

договори, угоди про відчуження та заставу жилих будинків, квартир, дач, 

садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майно, яке 

знаходитися в Україні.  

Оскільки деякі вчені договір довічного утримання (догляду), спадковий 

договір відносять до договорів відчуження [34], то можна зробити висновок, 

що такі договори не можуть посвідчуватися консулом, оскільки при накладенні 

заборони, вона має підлягати обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі 

заборон відчуження нерухомого майна , а заборони щодо відчуження 

транспортних засобів  ̶ Державному реєстрі обтяжень рухомого майна , 

відповідно до вимог законодавства України, а консул функцію реєстратора не 

здійснює.  

Але інші автори вважають, що даний договір слід віднести не до 

договорів відчуження, оскільки він має таку характерну ознаку як надання 

послуг щодо догляду або утримання особи, тому його місце серед договорів 

про надання послуг [210]. Отже, це питання слід визнати дискусійним.  

На нашу думку, консул має право на посвідчення договору довічного 

утримання (догляду), спадкового договору, оскільки його предметом може 

бути не тільки нерухоме, а й рухоме майно, наприклад, транспортні засоби (ст. 

744 ЦК). При цьому, на думку автора, перехід права власності на майно за 
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такими договорами можна обумовити і настанням смерті відчужвача, що 

свідчитиме про альтернативу спадкуванню і сам факт відчуження 

відбуватиметься поряд зі спадковими відносинами, якщо у відчужувача 

залишилося інше майно.   

 Цивільним кодексом України передбачені також способи забезпечення 

виконання таких договорів. Так, за ст. 754 ЦК набувач за договором довічного 

утримання (догляду) не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, 

міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду) укладати 

щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі 

іншого правочину. Крім того, згідно п.п.7.5. пункту 7 Глави 2 Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України накладається заборона 

відчуження майна у встановленому законом порядку, про що робиться запис на 

всіх примірниках договору.  

Отже, набувач майна не зможе скористатися своїм правом на відчуження 

майна внаслідок того, що воно обмежене в змісті договору і при перереєстрації 

прав на майно на власне ім’я воно має бути внесене до реєстру. Звичайно, коли 

такий договір посвідчується нотаріусом, то переєстрація має здійснюватися 

разом з перереєстрацією тим самим нотаріусом, якщо інше не обумовлене 

договором. Але можна вважати, що реєстрація обмеження в праві відчуження 

об’єкту є додатковим заходом через те, що в самому змісті договору існує 

обмеження і цей факт визнається самим набувачем. Через це, відчуження буде 

очевидним правопорушенням з боку набувача та будь-які особи не захочуть 

придбавати майно в особи, яка обмежена в праві розпорядження, оскільки це 

незаконно і набувач матиме нестабільне право на таке майно.  

Щодо спадкового договору, то згідно з ч. 1 ст. 1307 ЦК на майно 

визначене у ньому, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону 

відчуження. Тобто, схема взаємовідносин буде подібною, крім випадку, коли в 

спадковому договорі зроблене розпорядження, яке підлягатиме виконанню 

після смерті відчужувача і виконання зобов’язання, тобто ще пізніше, ніж в 

договорі довічного утримання (догляду). Тобто, в спадковому договорі перехід 
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права власності і його реєстрацію можна обумовити не стільки смертю 

відчужувача, скільки виконанням всіх умов договору на території України 

після його смерті, а контролером призначити одного із спадкоємців. Отже, 

накладати за таких умов заборону відчуження об’єкту нерухомості не має 

сенсу, оскільки сам відчужувач не здатен буде продати або по іншому 

розпорядитися майном, а набувач ні чим не ризикує, оскільки ще не приступив 

до його виконання тощо.  

Таким чином, із сучасним розвитком Інтернет послуг перекладач може 

знаходитися в Україні і здійснювати синхронний переклад консультації, 

роз’яснення консула і документів.  І така гіпотеза більш раціональна, оскільки 

український перекладач нестиме кримінальну відповідальність за невірний 

переклад (ст. 365-2 КК України [128]). 

Виходячи з аналогії, коли сторони просять про посвідчення договору, то 

консул також повинен наділятися правом посвідчувати договір довічного 

утримання (догляду), спадковий договір і накладати заборону відчуження 

об’єктів нерухомості, оскільки важко знайти причини, чому законодавець 

обмежив консулів у такому праві. Дійсно, раніше існували труднощі з 

довідками про наявність або відсутність заборон відчуження об’єктів 

нерухомості, які можна було отримати тільки в перших нотаріальних конторах 

і дійсність їх обмежувалася певним строком.  

Сьогодні, такі відомості можна отримати протягом декількох хвилин в 

будь-якій країні світу. Більше того, такі види договорів можуть бути посвідчені 

з відкладальною умовою, а саме з моменту державної реєстрації тощо. Вживати 

заходів щодо забезпечення їх виконання, тобто накладати заборону 

відчуження, яка не є предметом даних договорів, можна і консулам. 

 На обґрунтування своєї думки, вважаємо доцільним звернутися до п. п. 

3.1.8 п. 3.1 «Основні правила посвідчення правочинів» Положення [162], де 

йдеться про те, що договори про оренду майна посвідчуються консулом після 

перевірки через Міністерство закордонних справ України відсутності заборони 

на відчуження або арешту за даними Єдиного реєстру заборон відчуження 
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об'єктів нерухомого майна [160]. Тому, на нашу думку, консул навпаки при 

посвідченні спадкового договору, договору довічного утримання (догляду), 

наклавши заборону відчуження майна в договорі, може через Міністерство 

закордонних справ внести відомості про таку заборону до відповідного 

Реєстру. Крім того, сучасний Інтернет - зв’язок дозволяє вносити зміни до 

електронних реєстрів з будь-якої частині світу, тому питання про внесення 

консулами відповідних відомостей в електронні реєстри перестає бути 

проблемним. Доцільність вчинення такої нотаріальної дії консулом зумовлена 

комплексністю надання ним нотаріальних послуг громадянам України, які 

перебувают за кордоном.  

Навіть формально розглядаючи заборону на посвідчення консулами 

іпотечних договорів слід звернути увагу на те (ст. 38 Закону України «Про 

нотаріат»), що іпотека – це засіб забезпечення виконання зобов’язань, а не 

самостійна угода. Тому іпотека може включатися в умови договору позики і 

при цьому такий договір не буде спрямований на відчуження та заставу 

об’єктів нерухомості, оскільки сутність такого договору тимчасове отримання 

коштів і їх вчасне повернення з відсотками за користування. 

 Як свідчить сучасна юридична практика, доволі часто громадяни 

помиляються і настають такі негативні наслідки: коли особа надає утримання і 

«зобов’язання відчужувача» пікріплюються заповітом, то у разі перших же 

спорів або неузгодженостей заповіт анулюється. Коли ж «відчужувач» 

посвідчує договір дарування, замість договору довічного утримання (догляду), 

то може стати безхатченком і це не в найгіршому випадку. Отже, штучно 

обмежуючи права громадян України за кордоном ми штовхаємо їх до 

фіктивних правочинів, які можуть стати для однієї із сторін негативними.   

Тому автор вважає, що громадяни України, які перебувають в іноземній 

державі, не повинні обмежуватися в наданні їм всієї «палітри» нотаріальних 

послуг і у праві свідомого вибору з неї найкращого способу охорони свого 

права , тобто  того  нотаріального провадження, яке гарантуватиме особі таку 

охорону її прав на майбутнє.  
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 При видачі свідоцтва про право на спадщину консул зобов’язаний 

перевіряти наявність договору довічного утримання (догляду) та спадкового 

договору, якщо спадкування відбувається за заповітом, то згідно ч. 2 ст. 1307 

ЦК заповіт, який відчужувач склав щодо майна, вказаного у спадковому 

договорі, є нікчемним. Тому спадкування як такого не буде, а консул не може 

безпідставно відмовляти особі у вчиненні нотаріальної дії, він повинен 

викласти причини відмови у письмовій формі, тобто свою постанову про 

відмову у вчиненні нотаріальної дії він має мотивувати посиланням на докази 

та нормативні акти (п.2.22 Положення). Отже, консул повинен мати доступ до 

спадкового реєстру [163] або швидко отримувати відповідні відомості з 

України, оскільки вжиття заходів до охорони спадкового майна вимагає 

швидкого реагування.  

 Щодо можливості вчинення консулом такої нотаріальної дії як 

посвідчення факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту, яку 

вчиняють нотаріуси (п.13 ст. 34 Закону), то не бачимо у цьому істотних 

перешкод щодо вчинення такої нотаріальної дії консулом, але для певних 

ситуацій.  

Але слід звернути увагу на те, що ні у ЦК, ні у Положенні про порядок 

вчинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських 

установах України [162] нічого не сказано про те, що консул може також 

вчиняти таку нотаріальну дію. Проте, здається раціональним виходити з такого.  

Якщо консул вправі видавати свідоцтво про право на спадщину, то він і 

відкриватиме спадкову справу. У нього може зберігатися або до нього має 

надійти заповіт, де вказаний виконавець заповіту чи ці обставини він може 

встановити із Спадкового реєстру [163], тому доцільно, щоб консул встановив 

факт, що фізична чи юридична особа, яка вказана у заповіті як виконавець, не 

заперечує проти надання їм повноважень виконавця заповіту, тому на 

підтвердження даного факту консул видає свідоцтво виконавця заповіту, згідно 

якого він буде виконувати свої повноваження.  
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Отже, коли консул відкрив спадкову справу і ознайомився зі змістом 

заповіту, де заповідачем конкретна особа визначена як виконавець заповіту, то 

він за відповідною заявою такої особи зобов’язаний видавати свідоцтво 

виконавцю заповіту. Крім того, свідоцтво виконавця заповіту, на нашу думку, 

може видаватися консулом і нотаріусом, які оголосили секретний заповіт, в 

якому визначено особу виконавця заповіту незалежно від того, хто відкрив 

спадкову справу. 

Крім того, згідно зі статтями 1287, 1288 ЦК за умов, вказаних у даних 

нормах, виконавець заповіту може бути призначений нотаріусом, якщо цього 

потребують інтереси спадкоємців. Тому і консул згідно даних норм може 

призначити особу виконавцем заповіту, але лише за її згодою, та із числа 

спадкоємців або із будь-яких інших осіб, які не є спадкоємцями. Проте, у 

Законі [88] не встановно вимоги до особи, яку нотаріус (консул) сам призначає 

виконавцем заповіту.  

У зв’язку з цим заслуговує на увагу думка Фурси Є .І. про те , що спосіб 

призначення виконавця заповіту нотаріусом (консулом  ̶ Є .Є.) має певні 

недоліки, оскільки нотаріусу пропонується без врахування відповідних 

особливостей (без законодавчих обмежень) «сторонню особу» призначати 

виконавцем заповіту. Тому, якщо й надавати нотаріусу (консулу) 

повноваження щодо визначення особи виконавцем заповіту, то лише із 

спадкоємців, які належатимуть до наступних спадкових черг або 

уповноважених державою для вчинення юридично вагомих дій осіб: адвоката 

чи іншого нотаріуса або їхніх помічників [209], які нині мають вищу юридичну 

освіту та стаж роботи у галузі права три роки, тому можуть свої обов’язки 

виконувати професійно. Крім того, Фурса Є.І. вказує на те, що виконавець 

заповіту повинен не призначатися, а з ним має укладатися цивільно-правова 

угода щодо охорони та (або) управління спадковим майном, зміст якої 

залежатиме від складу спадщини. Тому, слід розширити повноваження 

консула, доповнивши ст. 38 Закону такою нотаріальною дією як посвідчення 

факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту та видавати 
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свідоцтво, яке стверджуватиме повноваження виконавця заповіту. Назву цієї 

нотаріальної дії викласти у такій редакції: «Видача свідоцтва на підтвердження 

факту, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту».  

 Дійсно, можливі ускладнення, коли в праві іноземної країни не існує 

регламентації і застосування інституту виконавця заповіту та такого документа, 

який стверджує його повноваження (свідоцтво виконавця заповіту), тоді на 

території такої країни він не може виконувати свої повноваження, які можуть 

зачіпати об’єкти спадщини, які знаходяться там та мають певний правовий 

режим. Але ж не можна з позиції винятків обмежувати дію законодавства 

України взагалі, тобто свідоцтво виконавця заповіту має видаватися консулами 

в тих країнах, в яких вони діятимуть.  

При цьому, консул має знати право країни перебування і адаптувати 

нотаріальні (консульські) акти до вимог законодавства іноземної країни. 

Наприклад, коли йтиметься про призначення виконавця заповіту спадкоємцями 

в тих країнах, де не мають сили свідоцтва виконавців заповіту, то можна 

рекомендувати спадкоємцям посвідчити довіреність або договір доручення для 

представництва їх інтересів в іноземній країні.  

 Крім того, для дослідження цих питань на науковому рівні слід 

враховувати Конвенцію щодо міжнародного управління майном померлих осіб 

(Гаага від 2 жовтня 1973р.) [107]. Цю Конвенцію підписали Чеська Республіка, 

Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Словаччина, Туреччина та 

Великобританія. Вона набула чинності у відносинах між Чехією, Словаччиною 

та Португалією. Метою Конвенції є спрощення порядку міжнародного 

адміністрування рухомого спадкового майна - питання, яке є особливо 

актуальним в умовах співіснування різних матеріальних систем управління 

спадщиною. Конвенцією передбачено, що держави-учасниці запроваджують 

спеціальне "міжнародне посвідчення адміністратора спадщини" (сертифікат), 

яким підтверджуються повноваження компетентної особи щодо управління 

рухомим майном, яке входить до складу спадкової маси. Конвенція встановлює 

форму такого сертифікату, а порядок їх видачі має регулюватися внутрішнім 
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законодавством країни звичайного місця проживання спадкодавця. Також 

передбачені умови визнання посвідчень у державі їх пред'явлення та підстави 

для відмови у визнанні [107]. До Конвенції додається зразок такого 

сертифікату, у якому перераховуються усі повноваження особи, яка буде 

здійснювати управління майном померлого.  

Хоча Україна не приєдналась до даної Конвенції, але з точки зору науки 

та міжнародної практики у діяльності консульських установ нині виникла 

необхідність оформлення такого міжнародного сертифікату на управління 

спадщиною громадянина України, який помер за кордоном - у країні 

перебування консула, там знаходиться частина його спадшини, інша частина - в 

Україні, а ще є спадщина, яка знаходиться у третій країні, наприклад, 

підприємство спадкодавця (корпоративні права), яке потребує управління (в 

Україні - виконавцем заповіту), а в третій державі управитель має діяти на 

підставі сертифікату. Якщо додати до цього можливе ускладнення, що в усіх 

країнах є спадкоємці, які розпочали судові справи з приводу усунення інших 

спадкоємців від спадкування, то така ситуація може тривати довго, але в спір 

між спадкоємцями має «втрутитися» така особа, оскільки  виникне об’єктивна 

необхідність в управлінні і збереженні майна. Коли спадкоємці втрачають 

об’єктивність, то має домінувати право, яке застереже можливі ускладнення в 

процесі спадкування.   

Тому нині виникла нагальна необхідність приєднання України до даної 

Конвенції, яка зумовлена необхідністю видачі консулом міжнародного 

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

спадкодавця при міжнародному спадкуванні, зокрема, у країнах, де відсутній 

інститут виконавця заповіту, а також управителі майном згідно міжнародної 

Конвенції мають діяти не  відповідно до волі однієї із сторін, а вживати заходи 

до охорони і управління спадковим майном в інтересах всіх спадкоємців.  

Важливим елементом в діяльності консулів можна вважати й 

повноваження щодо забезпечення доказів. Так, Консульським статутом у 

редакції від 2 квітня 1994 р. консул, згідно п. 4 ст. 44 Глави IX «Нотаріальні 
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дії», міг забезпечувати докази [125]. Проте у дану норму Указом Президента № 

474/2002 від 21.05.2002 р. були внесені зміни. Із норми був виключений увесь 

перелік нотаріальних дій, які вчиняв консул та зроблена відсилка до Закону 

України «Про нотаріат» та Положення про порядок учинення нотаріальний дій 

в дипломатичних представництвах та консульських установах України. Отже, 

було усунено дубляж у регламентації діяльності консулів, що є позитивним 

моментом, разом з тим, в цей же період повноваження консулів істотно 

звузилися. Так, ні у ст. 38 Закону, де йдеться про повноваження консула щодо 

вчинення нотаріальних дій, ні у Положення нотаріальна дія щодо забезпечення 

доказів, яку вчиняв консул, не увійшла. Але згідно Віденської конвенції про 

консульські зносини консул може забезпечувати докази. Проте процедура 

забезпечення консулом доказів як нотаріальної дія у законодавстві відсутня.  

 Тому з метою розкриття даного питання проаналізуємо забезпечення 

доказів нотаріусом [192]. Так, згідно ст. 102 Закону України «Про нотаріат» 

[88] нотаріуси, забезпечують докази, необхідні для ведення справ в органах 

іноземних держав. При цьому, у нормі вказується, що дії з забезпечення доказів 

повинні проводитися відповідно до цивільного процесуального законодавства 

України. Слід погодитися з вченими, які зазначають , що аналогія , про яку 

йдеться в ст . 102 Закону України «Про нотаріат », неприпустима. Становище 

нотаріуса (консула  ̶ Є.Ф.) істотно відрізняється від правового статусу судді, і 

не всі способи забезпечення доказів, які передбачені ЦПК можуть мати місце в 

нотаріальному процесі. Наприклад, нотаріус не може допитувати свідків, так як 

він не наділений владними повноваженнями і не може попереджати свідків про 

кримінальну відповідальність, оскільки така, тобто для даного випадку, не 

передбачена Кримінальним кодексом України [216, - С. 307-308]. 

 Крім того, виходячи з аналізу ст. 102 Закону можна зробити висновок 

про те, що нотаріуси забезпечують докази тільки для ведення справ в органах 

іноземних держав, зокрема, і в іноземних судах. Але вчені, які займаються 

дослідженням проблем нотаріату, роблячи акцент на функціях нотаріату і їх 

ролі в цивільному обороті, вважають, що з урахуванням ст. 10 ЦПК України, де 
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регламентований принцип змагальності, нотаріуси можуть забезпечувати 

докази, необхідні для ведення справ не тільки в іноземних судах, але і в судах 

України [2-4], оскільки обов'язок довести обставини  ̶ підстави позову 

покладено на позивача, а заперечення  ̶  на відповідача. Сторони самі, виходячи 

з конституційного принципу свободи в наданні суду доказів і доведенні перед 

судом їх переконливості, вибирають докази, за допомогою яких, як вони 

вважають, зможуть довести свої вимоги суду. Суд, з урахуванням обставин 

справи, перевіряє достовірність, наданих сторонами доказів, бере їх до уваги, 

мотивуючи ними своє рішенням або відхиляє їх при ухвалені рішення. Але таку 

оцінку доказам суд має надати не на момент їх прийняття, а у процесі розгляду 

справи при їх безпосередньому дослідженні та у сукупності з усіма 

матеріалами справи.  

 Як бачимо, питаням забезпечення доказів, як у цивільному, так і 

нотаріальному процесі приділяється увага вченими, але ці дослідження 

орієнтовані на діяльність нотаріусів, які діють поряд із судом в нашій державі.  

 Що стосується забезпечення доказів консулом, то це питання 

комплексно не досліджувалося, а лише піднімалося в контексті класифікації 

способів забезпечення доказів судом і нотаріусом. Так, Бадила О.А. серед 

суб'єктів, які можуть забезпечувати докази, виділяла консулів і посадових осіб 

дипломатичного представництва, але лише за умови, що ці докази 

забезпечуються з метою виконання ними нотаріальної функції. А також 

виділяла органи, які використовуватимуть докази, забезпечені нотаріусом, 

зокрема, для підтвердження певних обставин при вчиненні юридично вагомих 

дій іншими компетентними органами, консулами. Даний вчений щодо способів 

забезпечення доказів нотарусом [4] розділив їх на дві групи:  

 1) спеціальні способи забезпечення доказів, вичерпний перелік яких, 

повинен бути передбачений окремою нормою законодавства про нотаріат 

(наприклад, огляд доказів за місцем їх знаходження, відібрання пояснень 

фізичних осіб шляхом засвідчення їх підписів на офіційному документі, 

призначення експертизи);  
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2) окремі нотаріальні дії, які можна розцінювати як спосіб забезпечення 

доказів (наприклад, вчинення акту про морський протест, передача в депозит 

грошових сум і цінних паперів, вжиття заходів щодо охорони спадкового 

майна) [216]. Ці способи за аналогією можна застосовувати і консулу, оскільки 

він згідно ст. 5 Віденської конвенції про консульські відносини від 24 квітня 

1963 року (далі ̶ Віденська конвенція) виконує обов'язки нотаріуса (п.f).  

 Про можливість забезпечення доказів консулом можна говорити 

виходячи й з інших його функцій, а саме:  

̶ представництва в судових та інших установах держави перебування, з 

метою отримання, відповідно до законів і правил держави перебування, 

розпоряджень про попередні заходи, що захищають права та інтереси цих 

громадян, якщо у зв'язку з відсутністю або з інших причин, такі громадяни не 

можуть своєчасно здійснювати захист своїх прав та інтересів (п. i); 

̶ функції з передачі судових та несудових документів або виконання 

судових доручень щодо зняття показань для суден держави, яка 

представляється відповідно до чинних міжнародних угод або, за відсутності 

таких угод, в будь-якому іншому порядку, що не суперечить законам і 

правилам держави перебування (п. j);  

̶ надання допомоги судам і літакам (k) ̶ здійснення нагляду та інспекції 

щодо суден, які мають національність акредитуючої держави, і літаків, 

зареєстрованих у цій державі, а також щодо їх екіпажу) прийняття заяв щодо 

плавання суден, огляд та оформлення суднових документів та без шкоди для 

прав властей держави перебування, розслідування всякого роду суперечок між 

капітаном, командним складом і матросами, оскільки це передбачається 

законами і правилами акредитуючої держави (п.l).  

 Розкриємо ці функції консула у контексті можливості забезпечення ним 

доказів.  

 Так, консул, згідно Віденської конвенції, наділений повноваженнями 

нотаріуса та вчиняє нотаріальні дії, передбачені ст. 38 Закону України «Про 

нотаріат», але серед них не передбачено забезпечення доказів. Тому вважаємо 
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за необхідне доповнити такою нотаріальною дією дану норму.  

 Що стосується Російської Федерації, то з повноважень консула (ст. 38 

Основ законодавства РФ про нотаріат) було виключено таку нотаріальну дію як 

забезпечення доказів (п.15), оскільки був прийнятий Федеральний Закон від 

05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульський статут Російської Федерації » [154]. Але в 

ст. 26 Консульського Статуту також немає такої нотаріальної дії як 

забезпечення доказів, незважаючи на те, що п. 9 год. 2 ст. 5, ст. 28 

Консульського Статуту передбачена функція з витребування документів, що 

стосуються прав та інтересів громадян і юридичних осіб [126]. Але слід 

зазначити, що забезпечення доказів зводиться не тільки до витребування 

документів. Віденською конвенцією консул наділений повноваженнями щодо 

забезпечення доказів, наприклад, функція з передачі судових та несудових 

документів або виконання судових доручень щодо зняття показань для суден 

держави, яка представляється (п. J). Такі дії, по суті, є нічим іншим як одним із 

способів забезпечення доказів.  

 Як бачимо, витребування консулом такої інформації можна розцінювати 

як спосіб забезпечення доказів, зокрема, щодо події (нещасні випадки), 

результатом якої стали матеріальна шкода і людські жертви, можуть бути 

підставою для відкриття спадщини, оскільки в результаті таких подій може 

настати смерть людини. Крім того, померлий міг завдати матеріальної шкоди, 

тому його спадкоємці можуть відповідати по його боргах у межах прийнятої 

спадщини (ст.1282 ЦК), тобто відшкодовувати ту шкоду, яка була завдана ним 

у результаті нещасного випадку, зокрема, дорожньо транспортної пригоди.  

Формально, до консула надходить від громадянина інформація про те, що 

після смерті іншого громадянина України за кордоном залишилася спадщина, 

але при наданні такої інформації заявник не зміг надати жодного доказу, отже 

консул має реагувати або проявити бездіяльність. Відповідна реакція має 

передбачати, що консул збиратиме докази про смерть громадянина України 

шляхом офіційного запиту до офіційних органів країни перебування, наявність 

в нього майна і необхідність вжиття заходів до його охорони тощо.  
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Але процес збирання доказів перед вчиненням нотаріальних дій консулом 

так само можна розцінювати як забезпечення доказів законності його 

наступних кроків.    

 Нотаріуси України при вчиненні нотаріальних дій пов'язаних зі 

спадковими правовідносинами також можуть звертатися до консула, але і в 

цьому випадку консул має дбати про забезпечення доказів, оскільки має бути 

дотримана процедура звернення до консула, вирішене питання про сплату 

консульського збору, узгодження власних дій з місцевими або іншими 

органами влади іноземної держави.  

Так, в п. 3.10.1 Положення про порядок вчинення нотаріальних дій в 

дипломатичних представництвах і консульських установах України йдеться 

про доручення нотаріуса консулу про прийняття заходів щодо охорони 

спадкового майна, яке знаходиться за кордоном і вимагає охорони. Але 

питання тут має ставитися ширше, оскільки нотаріусу України, як правило, 

невідомо про обсяги і конкретику всього майна, яке належало спрадкодавцю та 

знаходиться в іноземній державі. Тому спочатку слід визначитися з тим, яке 

майно належало спадкодавцю за кордоном і де воно знаходиться та у чиєму 

володінні та користуванні воно перебуває і на яких правових підставах. 

Оскільки, у разі виникнення спору і розгляду його судом потребуватимуться 

докази належності певних видів майна спадкодавцю – громадянину України, то 

консул має забезпечити належні і допустимі докази такого факту і при 

можливості вжити заходів до охорони такого майна або прийняти участь в 

цьому процесі як представник спадкоємців. Якщо виходити із законодавства 

України про нотаріат, то іноземні консули загалом не залучаються до вжиття 

заходів щодо охорони спадкового майна і тим більше не вживають таких 

заходів. Отже, щоб виникала можливість за принципом взаємності вимагати 

відповідної поведінки від уповноважених органів іноземних країн, слід 

включити до Закону України «Про нотаріат» положення, що вжиття заходів до 

охорони спадкового майна після смерті іноземного громадянина здійснюється з 
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обов'язковим попередженням консула цієї держави про час і місце проведення 

таких заходів.  

Тому в Законі України «Про нотаріат» слід відобразити положення про 

те, що витребування доказів нотаріусом із-за кордону вчиняється шляхом 

оформлення доручення. І таке доручення нотаріуса може виконувати консул, 

коли йдеться про спадкування і українському нотаріусу потрібні певні 

відомості зокрема, про майно, яке входить до спадкової маси, інших 

спадкоємців померлого, свідоцтво про смерть спадкоємця, видане консулом. 

Тому в нотаріальному процесі мають бути сформульовані свої способи 

забезпечення доказів. 

 В окремому розділі Положення про вчинення нотаріальних дій в 

дипломатичних представництвах і консульських установах України слід 

деталізувати способи, процедуру забезпечення доказів консулом. Така 

регламентація процедури забезпечення доказів консулом на рівні 

національного законодавства необхідна для узгодження з міжнародними 

актами.  

 Так, згідно зі ст. 14 Консульського договору між Україною та 

республікою Казахстан консул може звертатися із запитом до компетентних 

органів держави перебування щодо негайного надання інформації про яку-

небудь подію, результатом якої є матеріальні збитки та людські жертви, 

затримання автотранспортних засобів і нещасні випадки, до яких мають 

відношення громадяни акредитуючої держави (п.1.3), а також звертатися до 

компетентних органів держави перебування з метою сприяння в розшуку 

громадян акредитуючої держави, зниклих без вісті.  

 Така інформація (докази) може бути необхідна з різною метою, і для 

розгляду судом справ про відшкодування збитків, визнання особи безвісно 

відсутньою, встановлення факту смерті та його реєстрації тощо.  

 Згідно ст. 17 Консульського договору між Україною та республікою 

Казахстан, якщо громадянин акредитуючої держави, який постійно не 

проживає в державі перебування, помирає у цій державі, і якщо відсутні родичі 
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або його представник в державі перебування, консульська посадова особа має 

право негайно взяти на тимчасове зберігання документи, гроші, особисте майно 

померлого для передачі спадкоємцям, розпоряднику, чи іншим уповноваженим 

особам. Але положення про те, що «консульська посадова особа має право 

негайно взяти на тимчасове зберігання документи, гроші та особисте майно 

померлого, для передачі спадкоємцям, розпоряднику або іншим 

уповноваженим особам» потребує деталізації та закріплення певної процедури, 

яка буде це питання регламентувати. Прийняття на тимчасове зберігання 

консулом майна є нічим іншим як одним із способів забезпечення доказів, що 

це майно визнане належним громадянину України тощо. При виконанні даної 

функції консульська посадова особа має дотримуватися законів і правил 

держави перебування. Згідно ст. 22 даного Договору консульська посадова 

особа має право передавати судові та позасудові документи, якщо це дозволено 

законами та правилами держави перебування. Якщо між акредитуючою, і 

державою перебування діють інші угоди, слід застосовувати їх положення.  

 Так, відповідно до ч. 1 ст. 80 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» у разі, якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне 

необхідність вручення документів або в отриманні доказів, у проведенні 

окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне 

доручення компетентному органу іноземної держави, в порядку передбаченому 

Цивільним процесуальним кодексом України або міжнародним договором 

України. Що стосується громадян України, які постійно проживають за 

кордоном, то доручення судів про вручення їм документів або отримання від 

них доказів на території іноземної держави можуть бути виконані 

консульською посадовою особою України відповідно до міжнародного 

договору України або в іншому порядку, що не суперечить законодавству 

держави перебування (ч. 2).  

 Згідно статті 38 Віденської конвенції при виконанні функцій щодо 

забезпечення доказів, зокрема, і у спадкових справах консульські посадові 

особи можуть звертатися до: 
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а) компетентних місцевих органів свого консульського округу;  

b) компетентних місцевих органів держави перебування, якщо це 

допускається і в тій мірі, в якій це допускається законами, правилами та 

звичаями держави перебування або відповідними міжнародними договорами.  

 Виходячи з аналізу Віденської конвенції, вважаємо за доцільне виділити 

територіальний критерій, який покласти в основу компетенції консула щодо 

забезпечення доказів. Консул може забезпечувати докази:  

1) в межах свого консульського округу (ст. 6 Консульського статуту 

України);  

2) поза межами консульського округу (згідно ст. 6 Віденської конвенції 

консульська посадова особа може при особливих обставинах, за згодою 

держави перебування, виконувати свої функції за межами свого консульського 

округу). Це правило може поширюватися і на функцію щодо забезпечення 

доказів. Наприклад, смерть громадянина мала місце за межами консульського 

округу, тому з метою фіксації певних обставин консул може виїхати на місце 

події, вчинення злочину з метою фіксації певних обставин й інших фактів 

смерті громадянина України;  

 3) в іншій державі (згідно ст. 7 Віденської конвенції репрезентована 

держава може, після повідомлення відповідних держав, доручити консульській 

установі відкритій в одній державі, виконувати консульські функції в іншій 

державі, якщо не має чітко висловленого заперечення з боку будь-якої з цих 

держав ); 

 4) в державі перебування від імені третьої держави (згідно ст. 8 

Віденської конвенції після відповідного повідомлення держави перебування 

консульська установа держави, що може, якщо держава перебування не 

заперечує, виконувати консульські функції в державі перебування від імені 

третьої держави).  

 Запропоновані вище критерії територіальної компетенції консула можуть 

мати місце при вчиненні ним такого нотаріального провадження як прийняття 

заходів щодо охорони спадкового майна, але тільки за умов, передбачених 
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Віденською конвенцією, відповідно до міжнародних договорів, законів, правил, 

звичаїв відповідних держав.  

 Виходячи з викладеного, до способів забезпечення доказів консулом, 

необхідних для спадкування у контексті досліджуваної тематики, можна 

віднести: 

1. нотаріальне посвідчення офіційної заяви про підтвердження певних 

юридичних фактів, необхідних для спадкування (афідевіт- урочиста заява для 

дії за кордоном);  

2. проведення 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 і іншим уповноваженим 

особам);  

4. розшук спадкового майна;  

5. опис спадкового майна і встановлення над ним опіки;  

6. розшук особи, місце перебування, якої невідоме, зниклої без вісті;  

4. передача судових і несудових документів, що мають відношення до 

спадкової справи. 

 Слід звернути увагу на положення ч. 2 ст. 133 ЦПК України про те, що в 

необхідних випадках судом можуть бути застосовані й інші способи 

забезпечення доказів, тобто перелік способів забезпечення доказів не може 

бути вичерпним. Дане положення ЦПК може бути поширене і на нотаріальний 

процес, зокрема, на діяльність нотаріуса, консула щодо забезпечення доказів. 

  

 

1.5. Взаємодія консулів з нотаріусами та іншими уповноваженими 

особами при  спадкуванні з іноземним елементом [198]  

 

 

Пересічним громадянам важко уявити собі, які правові наслідки викликає 
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смерть особи при істотних правових зв’язках такої особи, зокрема, коли вона 

вела активну економічну діяльність, то в неї будуть як активи, так і пасиви, 

коли вона перебувала в шлюбних відносинах, то можливим варіантом може 

стати розподіл спільного майна подружжя, наявність неповнолітніх дітей в 

спадкодавця обумовлюватиме необхідність вирішення значної кількості 

питань, що пов’язані зі спадкуванням і представництвом їх інтересів, 

визначенням місця їх проживання тощо. Коли ж спадкодавець проживав в 

іноземній країні, то консулу необхідно узгоджувати свою діяльність не тільки з 

органами іноземної країни, а й з різними відомствами нашої держави. Але 

обмежимо напрямки нашого дослідження  відповідно до теми дисертації, тобто 

питаннями спадкування.  

 Питання оформлення посадовими особами консульських установ та 

дипломатичних представництв спадщини, яка залишилась після смерті 

громадян України за кордоном є досить актуальним, оскільки такі дії 

спрямовані, насамперед, на охорону прав та інтересів суб’єктів цивільних 

відносин і пов’язані з різноманітними правовими ситуаціями, тому потребують 

певної уваги з боку науковців.  

 Так, згідно ст. 38 Закону України «Про нотаріат» та Положення про 

порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та 

консульських установах України на посадових осіб консульських установ та 

дипломатичних представництв покладено функцію з видачі свідоцтва про 

право на спадщину, ужиття заходів до охорони спадкового майна та видачу 

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі 

смерті одного із них. Вчинення таких нотаріальних проваджень потребує від 

консулів глибоких знань національного спадкового права, нотаріальної 

процедури, а також і міжнародного та іноземного права. 

Сучасна позиція нотаріальної практики зводиться до того, що всі 

провадження самостійні, але з цим положенням важко однозначно погодитися. 

Більше того, важливим елементом нотаріальної практики є факт відкриття 

спадкової справи і внесення відповідних відомостей до спадкового реєстру, 
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оскільки в такому разі нотаріус, який відкрив спадкову справу, розцінюється як 

центральна фігуру щодо вжиття всіх подальших кроків з вжиття інших 

нотаріальних проваджень, пов’язаних зі спадкуванням. Автор вважає таку 

концепцію правильною, оскільки не буде існувати дублювання у вчиненні тих 

чи інших нотаріальних проваджень, а також вся інформація буде надходити до 

одного нотаріуса і він здатен буде її комплексно аналізувати і приймати 

обгрутновані рішення.  

Але ця концепція не може бути  застосована, коли йдеться про 

спадкування з іноземним елементом, де кордони держав визначатимуть 

особливості спадкування того чи іншого майна, зокрема, рухомого і 

нерухомого, допуску до спадкування тих чи інших спадкоємців, а також 

головне – необхідності відкриття двох або навіть більше спадкових справ в тих 

країнах, де було розташоване нерухоме спадкове майно. Отже, в такій ситуації 

не можна визначити центр тяжіння ні за місцем останнього проживання 

спадкодавця (ч. 1 ст. 1221 ЦК), обсягом чи іншими критеріями спадкового 

майна (ч. 1 ст. 1221 ЦК). Як правило, в кожній країні, де розташоване нерухоме 

майно, буде відкрита спадкова справа і таким чином слід визнати факт, що 

спадкова справа може бути не одна, а декілька і слід визначати повноваження 

нотаріуса, який відкрив спадкову справу в Україні і його взаємовідносини з 

консулом України в іноземній країні. За сучасною концепцією, якщо спадкову 

справу відкрив нотаріус України, то консул вже відкривати другу спадкову 

справу не вправі. Але ж він, фактично, може стати посередником в передачі 

спадкового майна з іноземної держави до України, тому мусить вчиняти свої дії 

законно.  

Однак, формально, до компетенції  консулів України не віднесено такої 

нотаріальної дії як прийняття спадкового майна від іноземних органів для 

передачі їх нотаріусам України або спадкоємцям, а нотаріальні дії з вжиття 

заходів щодо охорони спадкового майна або прийняття в депозит грошових сум 

і цінних паперів (ст. 38 Закону України «Про нотаріат») не відповідають тій 

ролі, яка ними виконується. Тобто, в такому випадку, консули мають 
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забезпечити докази таких фактів: яке майно і від кого та на яких підставах вони 

прийняли та кому і на яких підставах передали, при цьому, вчасно і в повному 

обсязі. Всі ці аспекти мають бути регламентовані в Положенні, а також 

визначені в двосторонніх договорах між країнами.  

В такій ситуації ми мусимо також виходити із того, що для української 

нотаріальної практики має бути характерний термін, який би свідчив про те, що 

поряд зі спадковою справою, відкритою в Україні, існує спадкова справа або 

декілька відкритих за кордоном.  

Тому автором пропонується визначити терміни для нотаріальної 

практики: «спадкова справа», коли спадщина складається лише з майна, 

розташованого в Україні; «консульська спадкова справа», коли майно, зокрема, 

рухоме розташоване тільки в іноземній країні; «зведена спадкова справа», на 

нашу думку, має асоціюватися з майном спадкодавця частково розташованим в 

іноземній країні і частково – в Україні. 

Цілком зрозуміло, що ці терміни є незручними для сучасних фахівців і 

критичні зауваження очевидні. На жаль, термін «спадкова справа з іноземним 

елементом» не може однозначно сприйматися через те, що під іноземним 

елементом можуть сприйматися різні фактори: іноземні спадкоємці, іноземне 

законодавство. Автор загалом вважає, що сучасна термінологія недостатня для 

розкриття сутності і фіксування важливих процесуальних кроків осіб, які 

вчинятимуть нотаріальні провадження. Зокрема, коли йтиметься про вжиття 

заходів до охорони спадкового майна, то при значному обсязі спадкового 

майна і поділі його на те, що має лише зберігатися та повинно управлятися 

реально має бути значна кількість документів, до яких можна віднести акти 

опису в різних місцях його розташування, договори про передачу майна на 

зберігання, зокрема, на спеціальне (акти про передачу зброї до органів 

внутрішніх справ, картин – до музеїв тощо),  договори про управліяння таким 

майном, в окремих випадках мають фіксуватися витрати на поховання, 

встановлення надгробку тощо. Тобто, фактично, може йтися про складне і 

багатоаспектне провадження, результати якого повинні оформлятися в справу, 
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яка так само повинна мати назву, а не існувати як окремий документ. Тому 

запропонована автором термінологія – це перший крок для усунення прогалин 

в термінологічній базі, який мав метою не створювати щось занадто наукове і 

штучне, а прив’язатися до існуючої термінології. Вважаємо, що проблема 

піднята і подальша дискусія дозволить уточнити запропоновані терміни. 

Важливим та складним у процесі спадкування є розшук спадкового 

майна, спадкоємців, осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, а 

також вжиття заходів щодо охорони різних об’єктів спадкового майна, які 

перебувають на території іноземної держави та мають певний правовий режим, 

тому такі дії буває досить складно вчинити як нотаріусу України, так і консулу, 

оскільки як спадщина, так і суб’єкти спадкування можуть знаходитися у різних 

країнах. Тому консули для належного виконання повноважень з оформлення 

спадщини повинні тісно взаємодіяти із нотаріусами України та посадовими 

особами органів місцевого самоврядування, а також з іноземними нотаріусами 

та іншими уповноваженими на вчинення певних юрисдикційних функцій щодо 

спадкування майна органами та посадовими особами.  

 У цьому зв’язку цікавою для аналізу є нотаріальна діяльність 

консульських установ і дипломатичних представництв ФРН, зокрема, й на 

території України. Така діяльність здійснюється на підставі Віденської 

конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 р. [13] Віденської 

конвенція про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. [14] Віденської 

конвенція про правонаступництво держав щодо міжнародних договорів від 

1978 р. [15] та факультативних протоколів до них, а також на підставі Законів 

ФРН про дипломатичну службу [17], Закон ФРН про консульську службу [18], 

Консульського статуту ФРН [116], Федерального положення про нотаріат [189] 

та окремих статей двосторонніх консульських конвенцій між ФРН та третіми 

країнами [123].  

 Згідно національних та міжнародних актів посадові особи консульських і 

дипломатичних представництв ФРН вчиняють нотаріальні дії, які мають 
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відношення до спадкування, зокрема, оформлення спадщини, посвідчення і 

передачі частки спадщини третій особі тощо. 

Так, згідно ст. 19  Консульського договору між Союзом Радянських 

Соціалістичних Республік та Федеративною Республікою Німеччиною від 25 

квітня 1958 року [123] консул має право проводити в своїх службових та 

особистих житлових приміщеннях, а також в квартирах громадян своєї 

держави, за їх згодою, і на борту суден, що плавають під прапором держави, що 

призначила консула, дії, які стосуються спадкування: наприклад, складати і 

засвідчувати заповіти. За ст. 25 Договору консул ФРН забезпечує вжиття 

заходів, необхідних для захисту законних інтересів спадкоємців та 

врегулювання спадкових справ, тому за клопотанням консула здійснюються 

визначені дії щодо охорони спадкового майна, зокрема, консул може брати 

участь у складанні опису спадщини та в підписанні відповідного протоколу; 

спілкуватися з компетентними владними органами держави перебування, щоб 

не допустити пошкодження або псування спадкового майна та забезпечити у 

разі необхідності його продаж; має право вимагати від місцевої влади передачі 

спадкового майна, включаючи документи померлого, якщо спадкоємці є 

громадянами держави, яка призначила консула і не знаходяться на території 

держави перебування. Щодо нерухомого спадкового майна застосовується 

законодавство країни місцезнаходження майна, тобто України. Якщо консул 

поінформований, що майно громадянина держави, яка призначила консула, 

залишається без нагляду, то він може запропонувати компетентним органам 

держави перебування особу, яка здійснюватиме управління майном - 

керуючого майном, за винятком, коли цьому не перешкоджають особливо 

важливі причини, про які повідомляється консулу [123]. 

Нотаріальні дії вчинюються у приміщенні консульського відділу 

Посольства України в ФРН (або генеральних консульствах України у ФРН). 

 Але нотаріальні дії пов’язані із спадкуванням, зокрема, й з іноземним 

елементом представляють собою особливу складність та необхідність наявності 

глибоких знань із спадкового права. Тому посадові особи консульських установ 
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стикаються із досить складними правовими ситуаціями при оформленні прва на 

спадщину. Оскільки консул Німеччини, який уповноваженій на вчинення 

нотаріальних дій, на відміну від німецького нотаріуса не може без поважних 

причин відмовитися від виконання своїх обов’язків, тому у складних випадках, 

які стосуються спадкування він може звертатися за консультаціями до 

нотаріусів Німеччині. У зв’язку із смертю громадян Німеччини на території 

України уповноважена особа консульської установи вчиняє нотаріальні дії 

щодо охорони спадкового майна  громадян Німеччини для подальшої передачі 

спадкоємцям на підставі як матеріального права та  законодавства про нотаріат 

ФРН, так і законодавства держави перебування. Тому важливим аспектом 

діяльності уповноважениї на вчинення нотаріальних дій посадових осіб 

консульських установ ФРН є процедура сертифікації (акредитації) іноземних 

нотаріусів, нотаріальні посвідчення і засвідчення яких визнаються на рівні з 

нотаріальними діями консульської установи [206].  

Як зазначала Кравченко Н.П. у міжнародних відносинах взаємне 

визнання сертифікації (акредитації) іноземних нотаріусів стосується лише 

певних визначених випадків. У нотаріальній практиці ФРН така сертифікація 

здійснюється у вузько визначених сферах з урахуванням умов функціонування 

консульських установ чи дипломатичних представництв. Проте слід вказати, 

що процедуру сертифікації (акредитації) іноземних нотаріусів не вправі 

здійснювати почесні консули, оскільки вони як іноземні або німецькі 

громадяни на підставі консульського права або інших законів, правил та 

адміністративних положень нотаріально не посвідчують безспірні факти, за 

винятком засвідчення підписів або фотокопій з них [117,127 ]. 

На нашу думку,  положення про сертифікацію німецьких нотаріусів слід 

імплементувати до законодавства України. Така пропозиція зумовлена тим, що 

до посади консула України не висувається така вимога як наявність 

обов’язкової юридичної освіти, проте вчинення нотаріальних дій, зокрема, які 

стосуються спадкування вимагає глибоких знань права. Тому, коли консули 

України за кордоном стикаються із необхідністю захисту спадкових прав 
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громадян, вони у складних ситуаціях можуть залучати до оформлення права на 

спадщину нотаріусів України і, особливо, у випадках, коли має місце складене 

спадкування (тобто якщо майно померлого знаходиться як в Україні, так і за 

кордоном та щодо нього відкриті спадкові справи).  

У зв’язку з цим вважаємо, що доцільно на міждержавному рівні ставити 

питання про оформлення процесу складеного спадкування (якщо спадкове 

майно знаходиться на території України та держави останнього місця 

проживання померлого спадкодавця) та доручати ведення такої справи 

найбільш досвідченим і кваліфікованим нотаріусам, матеріали вести в 

електронній зведеній спадковій справі, доступ до якої матимуть обидві 

сторони, наприклад, Україна та інша держава. Враховуючи особливості 

законодавства окремих країн, наприклад, Великобританії, де зміст заповіту не 

можна оприлюднювати навіть після смерті заповідача, доступ до такої 

інформації має бути надійно закритий. 

 До такого процесу, насамперед, має залучатися нотаріус України, у 

провадженні якого знаходиться спадкова справа, але він має бути 

акредитований. Якщо ж спадщина відкривається за кордоном, то консул може 

залучати акредитованих нотаріусів України, перелік яких має бути як у 

Міністерстві юстиції України, так і у Міністерстві закордонних справ України. 

Істотною вимогою, яка має пред’являтися до кандидатури такого нотаріуса це 

глибокі знання норм національного, міжнародного та спадкового права 

конкретної іноземної країни, так і іноземної мови, зокрема, юридичної 

термінології. Процедура акредитації, її умови, вимоги, яким мають відповідати 

такі нотаріуси тощо мають бути затверджені спільним актом Міністерства 

юстиції України та Міністерства закордонних справ України [201; 204]. 

 Досить цікавим для змішаного спадкування є положення Закону 

Німеччини «Про нотаріат» (BGBI. 1961 I S. 98; 2005 I S.2188) параграф 11а 

«Нотаріус Німеччини уповноважений на надання професійної допомоги в 

формі вчинення нотаріальних дій на відповідне звернення іноземного 

нотаріуса. З цією метою нотаріус вправі виїхати за кордон, якщо це не 
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суперечить нормам законодавства іншої держави. При цьому, нотаріус повинен 

дотримуватися професійних обов’язків, передбачених німецьким правом. 

Іноземний нотаріус вправі надавати професійну допомогу німецькому 

нотаріусу тільки за зверненням останнього у межах сфери дії даного Закону 

Відповідно застосовуються положення речення 1 даного параграфу. При цьому 

іноземний нотаріус повинен дотримуватися обов’язків, які покладені на 

німецького нотаріуса [84]. На думку автора дане положення слід 

імплементувіати до законодавства України  про нотаріат. 

 При спадкуванні майна дуже важливим є питання про борги 

спадкодавця. Після відкриття спадщини до консула можуть звернутися 

кредитори боржника. Таке звернення кредиторів обумовлюється тим, що 

спадкоємці повинні відповідати по боргах спадкодавця. Тому консул, як і 

нотаріус [173] також може вживати заходів щодо розшуку майна спадкодавця, 

в разі вчинення такого нотаріального провадження як вжиття заходів щодо 

охорони спадкового майна. Так, ч. 3 ст. 38 Договору між Україною та 

Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних і 

кримінальних справах спадкове майно може бути передане спадкоємцям, якщо: 

1) всі вимоги кредиторів спадкодавця, які заявлені в строк, передбачений 

законодавством Договірної Сторони та де знаходиться спадкове майно, 

сплачені або забезпечені. В цій нормі йдеться про забезпечення вимог 

кредиторів, а така вимога може бути забезпечена шляхом опису, оцінки та 

передачі майна на зберігання зберігачу майна або на депозит консула або в 

банк.  

 У статті 8 Закону України «Про нотаріат», яка стосується нотаріальної 

таємниці, нічого не сказано про державних виконавців і консулів. Тому слід 

погодитися з ученими, які говорять про необхідність внесення доповнень до ст. 

8 Закону України «Про нотаріат», де серед суб'єктів, які вправі витребувати 

відомості про вчинені нотаріальні дії, повинен бути передбачений і державний 

виконавець, якому повинні надаватися відомості про вчинені боржником 

нотаріальні дії щодо відчуження ним майна, передачі його в заставу [208]. Ця 
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норма також повинна бути доповнена такими суб'єктами як посадові особи 

дипломатичних та консульських установ з метою вирішення питання їх 

взаємодії. Наприклад, з метою розшуку майна, що належить спадкодавцеві 

(боржнику), консул може звертатися до державного виконавця. Спадкове 

майно може бути включено до акта опису, який проводився у порядку 

виконавчого провадження при зверненні стягнення на майно боржника 

(спадкодавця) і передано на зберігання. Консулу може знадобитися інформація 

про кошти та цінні папери, що належать боржнику та інша інформація, яка 

була отримана державним виконавцем при розшуку майна боржника.  

 Тому у державних виконавців може зберігатися багато важливої для 

консулів інформації, необхідної для вжиття заходів щодо охорони спадкового 

майна та видачі свідоцтва про право на спадщину 

 

  

1.6 Оформлення консулом документів щодо спадкування, їх  

легалізація (апостилювання) 

 

 Питанням легалізації та апостилювання офіційних документів, які 

виходять з України з метою обігу в міжнародному просторі та визнання 

іноземних офіційних документів на території України присвячувались роботи 

вчених і вони розглядались під різними кутами зору.  

 Так, Євтушенко О .І. розглядала питання легалізації рішень іноземних 

судів як обов ’язкової умови їх визнання і виконання на території України [78,̶      

C. 261-265 ]. Криштопа О.М. питання легалізації (апостилювання) розглядала з 

точки зору міжнародно -правового регулювання даного питання та його 

значення для нотаріальної діяльності [129,  ̶ С. 5; 130], Гуть Н.Ю. звертала 

увагу на загальні підходи вчинення апостилю з точки зору оформлення 

нотаріусами України документів для дії за кордоном [26,  ̶ С.401- 405]. 

Підіймалось це питання Курдельчуком Д.М. у контексті аналізу адвокатської 

практики Інюрколлегії [132] та ін. [223, 214, 215]. 
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 Розуміючи значимість проблеми, слід вказати на те, що у Законі України 

«Про нотаріат» (надалі- Закон)[88] мають місце дві норми (статті 98,100), у 

яких лише у загальних рисах йдеться про те, що нотаріуси при вчиненні 

нотаріальних дій можуть застосовувати норми іноземного права відповідно до 

законодавства України, міжнародних договорів, а також вчиняти 

посвідчувальні написи за формою, передбаченою іноземним законодавством, 

якщо це не суперечить законодавству України. З аналізу змісту ч. 1 ст. 98 

Закону не вбачається, що саме при оформленні документів для дії за кордоном 

нотаріуси застосовують норми іноземного права.  

У ч. 2 ст. 98, ст. 100 Закону йдеться про те, що нотаріуси приймають 

документи, складені відповідно до вимог іноземного права за кордоном за 

участю іноземних властей або які від них виходять за умови їх легалізації 

органами Міністерства закордонних справ України. Без легалізації такі 

документи приймаються нотаріусами у випадках, коли це перебачено 

законодавством України, міжнародними договорами, в яких бере участь 

Україна.  

 Крім цих норм, Міністерством юстиції України 01.02. 1998р. було 

надано Роз'яснення щодо нотаріального оформлення від імені громадян, 

підприємств, установ і організацій України документів, призначених для дії за 

кордоном [148] та зроблено «Узагальнення практики з питань застосування 

державними та приватними нотаріусами чинного законодавства при вчиненні 

нотаріальних дій щодо документів, призначених для використання на території 

інших держав за період з 1 січня по 1 жовтня 2010 року» (Лист Мінюсту від 

12.10.2010р. № 31-32/235) [137]. 

 Але деякі досить важливі положення таких роз’яснень не знайшли свого 

нормативного закріплення у Законі України «Про нотаріат» та Порядку 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, що призводить до спірних 

питань на практиці, оскільки вчинювані нотаріальні дії не узгоджується з 

процедурою консульської легалізації, що впливає на можливість реалізації 

особами своїх прав за кордоном.  
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Автор же поставив собі за мету розкрити сутність процедури легалізації 

та апостилювання документів, які виходять з України [130], їх співвідношення, 

значення для оформлення документів необхідних при спадкуванні майна, яке 

залишилося на території іноземної держави після смерті громадянина України.  

 У цьому зв’язку цікавим для дослідження є змішане спадкування з 

іноземним елементом, коли частина спадкового майна, яке залишилось після 

смерті громадянина України, який помер за кордоном знаходиться на території 

іноземної держави, а інша частина – на території України. Тому автором буде 

зроблений акцент на взаємодії нотаріусів України із іноземними нотаріусам и 

при спадкуванні такого майна, а також на питаннях надання законної сили 

офіційним документам, які матимуть відношення до спадкування та 

виходитимуть з України і обертатимуться у міжнародному просторі шляхом 

проходження легалізації чи проставляння на них апостилю (спрощений процес 

легалізації), так і навпаки будуть надходити до нотаріусів України, які 

вчинятимуть певні дії щодо спадкування, з іноземної держави.  

Питання легалізації документів, зокрема, й тих, які можуть мати 

відношення до спадкування з іноземним елементом, регламентуються 

Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» 

(Гаага, 5 жовтня 1961 року (надалі-Гаазька конвенція) [114]. Україна до цієї 

Конвенції приєдналась у лютому 2003 р., згідно Закону України «Про 

приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних 

офіційних документів» [91]. Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

надання повноважень про проставляння апостилю, передбаченого конвенцією, 

що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від 18 січня 

2003р. повноваження на проставляння апостилю надані: Міністерству освіти та 

науки України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ 

[149]. 

Перш ніж перейти до аналізу положень самої Конвенції та повноважень 

органів з проставляння апостилю вважаємо доцільним висловити своє бачення 

щодо назви даної Конвенції. Так, Євтущенко О.І., вказувала на те, що дана 
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Конвенція спрошує громіздкий та коштовний процес легалізації офіційних 

документів, але не взагалі скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів, а лише спрошує її [79]. Гуть Н.Ю. розвинула дану думку та 

запропонувала назву даного Закон викласти у такій редакції: Закон України 

«Про приєднання України до Конвенції, що допускає спрощений порядок 

обміну офіційними документами між країнами» [27]. Дані думки заслуговують 

на увагу, але з певними уточненнями. На думку автора, доцільно назву даної 

Конвенції викласти у такій редакції: «Конвенція про спрощений порядок 

легалізації та обміну іноземними офіційними документами». Така пропозиція 

зумовлена двома висновками, які можна зробити, виходячи із аналізу даної 

Конвенції. 

По-перше, у Конвенції йдеться про спрощений порядок легалізації 

офіційних документів, які виходять із України для дії за кордоном, тобто на 

території договірних державах, які приєднались до даної Конвенції шляхом 

проставляння компетентними органами держави апостилю на таких 

документах. По–друге, у Конвенції йдеться про прийняття Україною офіційних 

документів, які надходять в Україну із-за кордону, які пройшли там спрощену 

процедуру легалізації-апостилювання, наприклад, належне оформлення 

рішення іноземного суду виконання якого має здійснюватися на території 

України ( ч. 3 ст. 394 ЦПК).  

 У той же час, Ю.М.Смірнов вказував на те, що основоположне правило 

легалізації документа полягає в тому, що легалізація російських документів, 

складених різними установами на території Російської Федерації для подання 

компетентним органам іноземних держав, здійснюється Департаментом 

консульської служби Міністерства іноземних справ Росії, а легалізація 

іноземних документів, складених установами іноземних держав і передбачених 

для подання на території Російської Федерації здійснюється консульськими 

закордонними установами у цих державах. У виняткових випадках іноземний 

документ може бути легалізований в Департаменті консульської служби, якщо 

він попередньо був легалізований у консульській установі іноземної держави 
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походження документу, який знаходиться у Російській Федерації. До таких 

випадків можуть бути віднесені, наприклад, відсутність російської 

консульської установи в іноземній державі, фарс-мажорні обставини в 

іноземній державі (військові дії, природні та техногенні катаклізми), які не 

дозволили належно здійснити легалізацію документу.  

 Департамент консульської служби МЗС Росії уповноважений 

легалізувати тільки російські документи для дії за кордоном [180,  ̶ С. 214], 

зокрема, нотаріально посвідчені документи можуть подаватися на легалізацію 

[95, 96]. 

 Що ж стосується нотаріальних актів, то слід погодитися із висновком 

Гуть Н.Ю. про те, що на сьогодні не можна назвати жодної міжнародної 

конвенції, в якій би мала місце самостійна регламентація питання міжнародної 

компетенції нотаріусів щодо вчинюваних нотаріальних дій та чіткого і 

конкретного міжнародного визнання нотаріальних актів (документів). Тому 

потребується провести значну роботу щодо надання нотаріальним актам 

міжнародної оцінки та відповідної кваліфікації щодо допустимості 

підтвердження тих чи інших прав та обов’язків на підставі нотаріально 

посвідчених документів [27] та надання їм офіційного характеру з метою їх 

обігу у міжнародному просторі. 

 Проставляння апостилю на судових актах, актах судового (державного) 

виконавця та нотаріальних актах належить виключно до компетенції Мінюсту, 

щодо легалізації цих актів, то вона входить до компетенції як Мінюсту, так і 

МЗС [1]. Важко погодитися з таким поділом компетенції, оскільки легалізація 

передбачає певну специфіку міжнародних взаємовідносин, зокрема, знання 

особливостей законодавства іноземних країн і можливості «випуску» за кордон 

документів, посвідчених або засвідчених певними посадовими особами на 

підтвердження тих чи інших юридичних обставин. Тому вважаємо, що такі 

відносини має координувати і контролювати один державний орган, а не 

декілька, щоб практика міжнародних відносин була єдиною.  



 

 

88 

 Якщо ж виходити із сутності терміну «консульська легалізація офіційних 

документів», передбаченого п. 1.2. Інструкції про порядок консульської 

легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, то вона зводиться до 

процедури підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або 

засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати 

підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими 

скріплено документ [97]. 

 Що стосується підтвердження дійсності оригіналу офіційного 

документу, то це питання не розкрито у нормативно-правових актах, а яким 

чином ця дійсність має перевірятися та які обставини складають собою таку 

дійсність. На нашу думку, консул при легалізації повинен перевіряти дійсність 

офіційного документу, оскільки дійсність документу може бути встановлена за 

допомогою перевірки його змісту, а консул нині перевіряє лише дійсність 

підпису особи, а також відбитки штампів, печаток тощо.  

 Якщо ж легалізація нотаріального документу здійснюється Мін’юстом, 

то дії посадової особи, яка має легалізувати цей акт не можуть бути 

формальними, оскільки документ посвідчений нотаріусом може суперечити 

закону, наприклад, заява про прийняття спадщини може включати положення 

прийняття спадщини під умовою, що суперечить ч. 2 ст.1268 ЦК. Хоча така 

заява з точки зору діловодства, справжності підпису, печатки може не 

викликати сумніву, проте її зміст, як бачимо, суперечить закону. При 

посвідченні нотаріусом заяв про прийняття іноземних спадщин, він 

обов’язково має враховувати норми іноземного права країни, де відкрита 

спадщина щодо прийняття спадщини. На нашу думку, при здійсненні 

легалізації, якщо буде встановлено, що нотаріальна дія вчинена неправильно, 

посадова особа Мінюсту має повідомити нотаріуса та заявника про цю 

обставину з метою усунення недоліку. Так, Мін’юст сприятиме у виконанні 

нотаріатом правоохоронної функції та перешкоджатиме обігу незаконного 

нотаріального акта у міжнародному просторі.  
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 З метою всебічно дослідження питання про легалізацію  

(апостилювання) нотаріальних актів, звернемося до аналізу ст. 1 Конвенції, де 

йдеться про перелік актів, які підлягають апостилюванню. 

 Так, ст. 1 Конвенції передбачено, що вона «поширюється на офіційні 

документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають 

бути представлені на території іншої Договірної держави». До таких 

документів слід віднести: 

1) документи, які виходять від органу або посадової особи, що діють у 

сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від 

органів прокуратури, секретаря суду або судового виконавця ("huissier de 

justice"); 

2) адміністративні документи;  

3) нотаріальні акти;  

4) офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами у їх 

приватній якості, такі як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або 

факту, який існував на певну дату, та офіційні і нотаріально засвідчені підписи. 

Конвенція не поширюється на такі документи як: 

1) документи, складені дипломатичними або консульськими агентами;  

2) адміністративні документи, що мають пряме відношення до 

комерційних або митних операцій (такі як сертифікати про походження або 

імпортні чи експортні ліцензії). 

Важливість цього питання полягає в тому, що такий переклад дослівно 

потрапив до п. 2 Правил проставлення апостиля на офіційних документах, 

призначених для використання на території інших держав, хоча в п. 10 даних 

Правил за основу береться інша інформація. Зокрема, «у проставленні апостиля 

на документі відмовляється, якщо: 

 ̶  текст документа неможливо прочитати внаслідок пошкодження; 

̶  документ написаний чи підписаний олівцем або отриманий через засоби 

факсимільного зв'язку; 

̶  у документі є незастережені виправлення або дописки; 



 

 

90 

̶  компетентному органу не вдалося отримати зразки відповідних 

підписів, відбитків печаток та/або штампів» тощо. 

 Отже, з аналізу пункту 10 Правил можна зробити висновок про те, що 

для проставлення апостилю важливим є зміст документу, певна інформація 

(п.п.1,3) і форма її викладення (п.п.2,3).  

Гаазькою Конвенцією встановлено, що кожна Договірна держава повинна 

призначити ті органи, яким надаються повноваження на легалізацію чи 

проставляння апостилю (ст. 6 Конвенції ). Зокрема, легалізація чи проставляння 

апостилю на нотаріальних документах, які виходять з України належить до 

компетенції Мінюсту України. Щодо заповіту, то згідно Конвенції про 

запровадження системи реєстрації заповітів, яку Україною ратифіковано 

10.07.2010 р.,  то тут не передбачається легалізувати заповіти, оскільки в ній  

йдеться про таке: 

̶  певні органи держав уповноважуються на реєстрацію відомостей  

про посвідчені або передані на зберігання заповіти в уповноважених органах 

іноземних країн і вони уповноважуються на надання мінімальних відомостей 

про такі заповіти; 

̶  сам факт посвідчення і передання на зберігання заповітів не  

передбачає їх легалізації.  

Отже, заповіти відрізняються від інших документів самою суттю, 

оскільки доступ до їх змісту обмежується нотаріальною таємницею від усіх 

органів та посадових осіб до смерті заповідача (ст. 8 Закону України «Про 

нотаріат») та волею самого заповідача, який може не ознайомлювати зі змістом 

своєї волі навіть нотаріуса у разі посвідчення секретного заповіту тощо. Тому 

легалізувати заповіт або проставити на ньому апостіль потенційно можна, якщо 

цього бажатиме заповідач, оскільки в такому разі перевірятимуться лише 

повноваження нотаріуса, його підпис та печатка.  

 Згідно Гаазької конвенції апостиль – це сертифікат, який має визначену 

форму і проставляється на оригіналі офіційного документу, зокрема й, 
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нотаріального документу або на окремому аркуші, що скріпляється з 

документом, справжність якого необхідно засвідчити. 

 У апостилі мають вказуватися такі відомості: 

1) країна, в якій складено цей офіційний документ; 

2) особа, яка підписала цей офіційний документ; 

3) статус, у якому виступає фізична особа, яка підписала цей офіційний 

документ; 

4) проставлена печатка/штамп особи, яка підписала цей офіційний 

документ; 

5) місце підтвердження справжності документа; 

6) дата підтвердження справжності документа; 

7) індекс або серійний номер підтвердження справжності документа; 

8) печатка/штамп державного органу, який підтвердив справжність 

документа; 

9) ім’я, офіційна посада та підпис представника державного органу, який 

підтвердив справжність документа. 

 Інформація про вчинення апостилю на нотаріальному документі має 

вноситись в Книгу реєстрації або картотеку, у якій реєструються проставлені 

апостилі. Для перевірки справжності апостилю орган, що проставив апостиль, 

повинен лише перевірити, чи відповідають зроблені в ньому записи 

відомостям, внесеним в книгу реєстрації або картотеку. У цьому зв’язку слід 

погодитися із думкою Криштопи О.М., що офіційне присвоєння порядкового 

номеру та внесення документа до реєстру становить саму суть забезпечення 

достовірності, яку надає цей сертифікат, для особи, якій представлено цей 

документ, оскільки доведення того, що документ є підробленим, можливе 

просто шляхом звернення до книги реєстрації [130]. 

Відносно застосування двох і більше мов у документі, то не випадково це 

положення було використано Міністерством закордонних справ України, 

оскільки доцільно виділяти такі особливості проставлення апостилю: 
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- як подвійний апостиль, коли при оформленні документу для певних 

країн апостиль ставиться на оригіналі або на нотаріально засвідченій копії 

документу, після чого виконується нотаріально засвідчений переклад, а другий 

апостиль проставляється на засвідченому нотаріусом перекладі. Застосовується 

для документів, які надходять до таких країн як: Австрія, Бельгія, Португалія, 

Швейцарія, Нідерланди; 

- проставлення апостилю з наступною консульською легалізацією 

перекладу.  

При цьому, деякі країни допускають одночасно і перший, і другий 

варіант легалізації документів, Італія, Іспанія, Франція.  

Тому автор вважає, що правила офіційного спілкування з іноземними 

країнами мають бути відображені у відповідних нормативних актах, щоб 

усунути можливість невизнання відповідних документів за кордоном і 

внаслідок цього порушення прав іноземних громадян та громадян України за 

кордоном.  

 Для цього необхідно уніфікувати не тільки вимоги до форми апостилю, а 

й ті вимоги, яким має відповідати форма та зміст, додатки до документу, на 

якому проставляється апостиль [200]. 

 Слід додати, що Німеччина зняла своє застереження щодо приєднання 

України до Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних 

офіційних документів від 5 жовтня 1961 р. Відтак, ця Конвенція набула 

чинності у відносинах між Німеччиною та Україною з 22 липня 2010 р., що 

знімає вимогу до легалізації українських офіційних документів у Німеччині або 

німецьких в Україні і замінює легалізацію на апостиль, що сприятиме 

врегулюванню нотаріальних відносин ФРН і України, зокрема щодо 

посвідчення безспірного права [114], зокрема й спадкового. Але це не означає, 

що застереження не може бути відновлене, якщо легалізовані Україною 

документи в Німеччині будуть викликати негативні наслідки. Отже, не можна 

припиняти розвиток процесу удосконалення інституту легалізації документів в 

Україні, включаючи апостилювання.  
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Виходячи із спільного аналізу Закону, Інструкції про порядок 

консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном від 

04.06.2002 р. № 113 [97] ̶ (надалі ̶ Інструкція), Порядку проставляння апостилю 

в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для 

використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції 

України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської 

легалізації», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 25 

вересня 2012 року № 1418/5 [167] слід розмежовувати такі два моменти: 

1. прийняття нотаріусом документів, які складено за кордоном за участі 

іноземних властей або які від них виходять, умови такого прийняття 

(визнання);  

2.  оформлення (посвідчення, засвідчення) нотаріусом документів для 

дії за кордоном, засвідчення підпису нотаріуса та відбитку його печатки 

Міністерством юстиції України та подальша консульська легалізація 

(апостилювання). 

Систематизація цих правових ситуацій нам необхідна для того, щоб 

правильно сформулювати норми, які їх регламентують з метою законодавчого 

закріплення у Законі України «Про нотаріат». 

 Щодо прийняття нотаріусом документів, які надходять із за кордону 

(п.1), слід звернути увагу, що відповідно до ст. 13 Закону України "Про 

міжнародне приватне право" та ст. 100 Закону України «Про нотаріат» 

документи, що видані уповноваженими органами іноземних держав (складено 

за кордоном з участю іноземних властей або які від них виходять), у 

встановленій формі, визнаються дійсними (приймаються нотаріусами) в 

Україні в разі їх легалізації (за умови їх легалізації органами Міністерства 

закордонних справ України), якщо інше не передбачено законом або 

міжнародним договором України. (Без легалізації такі документи приймаються 

нотаріусами у тих випадках, коли це передбачено законодавством України, 

міжнародними договорами, в яких бере участь Україна). Однак на порушення 

вказаних статей законів нотаріусами приймаються для вчинення нотаріальних 
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дій документи, які не пройшли процедуру консульської легалізації у іноземній 

країні, у якій вони були видані, що призводить, зокрема, до надходження до 

Мін'юсту обґрунтованих скарг [187].  

 Щодо оформлення нотаріусами документів для дії за кордоном (п.2) у 

зазначених вище Роз’ясненнях Мін’юсту, існує вказівка про те, що для дії за 

кордоном нотаріуси мають посвідчувати документи, які складені з 

додержанням вимог іноземного права. Вони характеризуються своєю 

незвичною юридичною термінологією і використанням юридичних формул, які 

суттєво відрізняються від документів, прийнятих у правовому обігу України. 

Зокрема, вони можуть мати незвичні заголовки, містити Афідевіт - письмова 

урочиста заява, Сертифікат - свідоцтво, посвідчення, довідка, Декларація – 

заява, Повноваження – доручення, Ретейнер - попередній договір про оплату 

праці, Статутна декларація - урочиста заява. 

 Щодо змісту афідевіту, додатків, які до нього додаються та їх змісту, то 

це питання не регламентовано на законодавчому рівні. Зрозуміло, що при 

оформленні таких документів нотаріус має керуватися нормами іноземного 

права, проте у законодавстві про нотаріат має бути норма, яка б визначала 

перелік умов, за яких документи для дії за кордоном не можуть бути посвідчені 

та умов, за яким нотаріально посвідчені іноземні документи не можуть бути 

визнані на території України. 

При оформленні документів, призначених для дії за кордоном, 

наприклад, засвідчення підпису особи на афідевіті нотаріус не може вчиняти 

таку дію механічно, він повинен перевірити зміст такого документу, щоб він не 

суперечив вимогам Закону, роз'яснити заінтересованим особам необхідність 

його подальшої легалізації і, відповідно, умови такої легалізації.  

 У п. 1.2. Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних 

документів для дії за кордоном дається визначення консульської легалізації 

офіційних документів  ̶ це процедура підтвердження дійсності оригіналів 

офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, 
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уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності 

відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ. 

Отже, із аналізу даного нормативного акту можна зробити висновок, що 

консульська легалізація зводиться до підтвердження засвідчення справжності 

підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, 

тобто такими особами є нотаріуси.  

Згідно п. 4.2 Інструкції на консульську легалізацію приймаються: інші 

офіційні документи після нотаріального засвідчення їх копій та оформлення 

Міністерством юстиції. Ці документи можуть бути прийняті на легалізацію у 

копіях, засвідчених у нотаріальному порядку, у разі попереднього проведення 

легалізації їх оригіналів.  

При цьому, в Інструкції вказується на те, що консул не несе 

відповідальності за зміст документа, але не вказано якого саме. Отже, останнє 

положення слід правильно сприймати. Це положення не означає, що консул 

при здійсненні легалізації не повинен перевіряти зміст документу, оскільки 

якщо він цього не зробить, то не зможе встановити чи підлягає даний документ 

легалізації чи у легалізації слід відмовити, оскільки консул несе 

відповідальність за її правильність.  

 Так, згідно п. 1.4. Інструкції легалізації не підлягають: 

̶  документи й акти, які суперечать законодавству України або можуть за 

своїм змістом завдати шкоди інтересам України, або містять відомості, що 

порочать честь і гідність громадян (а також і ділову репутацію публічної особи 

та юридичної особи  ̶ Є.Ф.); 

 ̶ оригінали, копії та фотокопії паспортів, військових квитків, трудових 

книжок, документів, що мають характер листування, дозволів на носіння зброї, 

свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), 

посвідчення водія, посвідчення особи, нормативно-правові акти та роз’яснення 

щодо їх застосування; 

 ̶ документи, видані органами та посадовими особами з перевищенням 

їхніх повноважень. 
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Для того, щоб відповісти на запитання: чи є легалізація афідевіту 

механічною дією чи правовим актом необхідно звернутися до аналізу 

нотаріальної практики з посвідчення афідевітів, та консульської – щодо 

легалізації афідевітів, зокрема, необхідності перевірки його змісту та змісту 

документів - додатків до афідевіту.  

 Згідно п. 1.6 Інструкції консульська посадова особа у разі виникнення 

сумніву у тому, що подані на легалізацію документи відповідають законам 

України або держави перебування має право звернутися до компетентних 

органів відповідної держави або до відповідних органів в Україні за офіційним 

роз’ясненням.  

 Консульська легалізація здійснюється виключно щодо офіційних 

документів, які видані за участю органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування і не розповсюджуються на документи міжнародних 

громадських організацій. 

В Інструкції не регламентовано питання, як має діяти консульська 

посадова особа МЗС, яка повинна підтвердити підпис уповноваженої посадової 

особи Міністерства юстиції при легалізації документів, які посвідчені 

нотаріусом, якщо встановить, що нотаріус не мав права засвідчувати підпис на 

документі (на афідевіті), а Мін’юст оформляти такий документ нотаріуса, 

оскільки він суперечить умовам легалізації, передбаченим п. 1.4 Інструкції.  

У п. 4.10 Інструкції лише зазначається, що під час прийняття документів 

на легалізацію консульська посадова особа має пересвідчитись у тому , що 

документи за своїм змістом та порядком оформлення відповідають вимогам 

чинного законодавства України і міжнародним договорам . Пересвідчитися 

означає  ̶ на підставі фактів перек онатися у чому-небудь [9], тобто бути 

впевненою, що за змістом та порядком оформлення документ відповідає 

закону. Тобто згідно п. 5.4. Інструкції консульська посадова особа засвідчує 

офіційні документи лише після того, як пересвідчиться у їх відповідності 

міжнародним договорам України, чинному законодавству України і країни 

перебування. У разі виникнення у консульської посадової особи сумніву щодо 
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юридичної сили документа, його оформлення тощо вона може звернутися за 

роз’ясненням до державних органів перебування, за консультацією до юриста, 

Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України 

(п. 5.5. Інструкції).  

Але зміст афідевіту не передбачений чинним законодавством України і 

має складатися він відповідно до вимог іноземного права, коли таке 

законодавство відоме або може бути встановлене. Якщо припустити, що 

приватний нотаріус законодавство Хашимітського Королівства Йорданія не 

знає, тому посвідчувати афідевіт не повинен. Таке припущення автора не 

складно підтвердити, зокрема, якщо проаналізувати нотаріальний акт, на якому 

відсутні посилання на норми іноземного права. Важко при оскарженні вчиненої 

нотаріальної дії очікувати від нотаріуса й відповіді про конкретні норми 

іноземного права, на які він спирався при посвідченні афідевіту.  

Якщо ж зміст документу не відповідає закону та порядку оформлення, то 

консульська посадова особа має відмовити у легалізації документа. Нині така 

відмова здійснюється в усній формі. Проте, на нашу думку, на вимогу особи, 

якій відмовлено у легалізації, посадова консульська особа має у письмовій 

формі викласти причини відмови у легалізації. Але діючим законодавством не 

передбачена форма та зміст такої постанови. Тому, на нашу думку, Інструкція 

має бути доповнена пунктом, який слід викласти у такій редакції: 

 Відмова у вчиненні (здійсненні) консульської легалізації  

1. Консульська посадова особа може відмовити у вчиненні 

(здійсненні) консульської легалізації за умови:  

̶ якщо документи й акти, які подано на легалізацію суперечать 

законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам 

України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян, а також 

ділову репутацію юридичної особи; 

̶ документи, видані органами та посадовими особами з перевищенням 

їхніх повноважень; 
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 ̶ документи не відповідають вимогам, які до них пред’являються 

міжнародними договорами України, чинним законодавством України і країни 

перебування; 

̶ якщо офіційні документи і доручення, які видаються іноземними 

державами незалежно від того, видаються ці документи на ім’я та на користь 

громадян України чи іноземних громадян, якщо ці документи призначені для 

дії на території іншої іноземної держави, а не на території України (п. 

5.6.Інструкції); 

̶  не подано відомості (інформацію) та документи необхідні для вчинення 

консульської легалізації; 

̶  консульська легалізація певного документу відноситься до компетенції 

конкретного органу; 

̶   з проханням про вчинення консульської легалізації звернулась недієздатна  

особа, або уповноважений представник немає необхідних повноважень; 

 ̶ якщо у консульської посадової особи є сумніви у тому, що фізична 

особа, яка звернулась за легалізацією усвідомлює значення, правовий зміст та її 

правові наслідки; 

̶  особа не сплатила консульський збір; 

 ̶ особа звернулась за легалізацією оригіналів, копій та фотокопій 

паспортів, військових квитків, трудових книжок, документів, що мають 

характер листування, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію 

транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчення водія, посвідчення 

особи, нормативно-правові акти та роз’яснення щодо їх застосування; 

 ̶ особа звернулась за легалізацією офіційних документів, які стосуються 

особистих інтересів консульської посадової особи або інтересів її родичів, а 

саме: виданих на своє ім’я, від свого імені або на ім’я одного із подружжя, 

родичів по прямій лінії ( діти, батьки, повно рідні брати, сестри); 

̶  та в інших випадках, встановлених законом.  

 Постанову про відмову у вчиненні консульської легалізації на вимогу 

заявника консульська посадова особа повинна винести протягом десяти днів.  
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 Така постанова викладається письмово та повинна містити: 

1. назву акту ( Постанова про відмову у консульській легалізації);  

2. дата і місце винесення постанови; 

3. прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка винесла постанову про 

відмову у вчиненні консульської легалізації із зазначенням структурного 

підрозділу та адресою; 

4. прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка звернулась за 

легалізацією документу або найменування та місцезнаходження юридичної 

особи чи їх представників; 

5. за легалізацією, якого документу особа звернулась до консульської 

установи (короткій зміст прохання); 

6. причини відмови у вчиненні консульської легалізації з посиланням на 

закон. 

7. порядок і строки оскарження відмови з посиланням на закон. 

8. підпис посадової консульської особи та печатку консульської установи.  

Постанови про відмову у вчиненні консульської легалізації має 

залишатися у справах установи. Консульська посадова особа повинна надати 

копію такої постанови заявнику. 

У разі, якщо відмова у легалізації мала місце щодо нотаріально 

посвідченого документу копія такої постанови повинна направлятися до 

Мін’юсту, який і має повідомляти про цю обставину нотаріуса, який 

посвідчував нотаріальний акт. На нашу думку, така інформація має 

акумулюватися у Мін’юсті з метою проведення узагальнень нотаріальної 

практики, врахування підстав відмови у консульській легалізації з метою 

вдосконалення законодавства про нотаріат.  

Право на оскарження консульської легалізації має особа, на права і 

інтереси якої вона вплинула. Особа має право на оскарження до суду постанови 

про відмову у вчиненні консульської легалізації. Заінтересована особа може 

також звертатися за оскарженням як самої консульської легалізації, так і 

відмови у її вчиненні у порядку підлеглості. 
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Так, у постанові посадової особи консульської установи має бути 

мотивовано причини відмови у проведенні легалізації, наприклад, вчинена 

нотаріальна дія не відповідає вимогам закону .  

Така постанова буде підставою для скасування нотаріусом вчиненої 

нотаріальної дії. Нотаріус зобов’язаний повідомити про це сторони (осіб), щодо 

яких вчинено нотаріальну дію, стосовно її скасування. У ст. 51 Закону йдеться 

про те, що таке скасування нотаріальної дії нотаріусом здійснюється відповідно 

до законодавства, проте сама процедура та наслідки такого скасування не 

регламентовані Законом. На, нашу думку, процедура має зводитись до 

вчинення таких дій: 

̶ направлення повідомлення сторонам про необхідність скасування 

нотаріальної дії з посиланням на постанову консульської посадової особи. 

Заявник сам може звернутися до нотаріуса із заявою про скасування 

нотаріальної дії і, зокрема, про повернення сплачених ним за вчинення 

нотаріального провадження коштів;  

̶  повідомити про конкретну дату та час розгляду питання про скасування  

нотаріальної дії; 

 ̶  копію постанови про скасування нотаріальної дії та повернення коштів  

за її вчинення направити до Мін’юсту;  

̶  витрати, пов’язані із вчиненням нотаріальної дії, повернути заявнику. 

 Тому слід доповнити відповідними положеннями Інструкцію про 

порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні та за 

кордоном, ст. 51 Закону України «Про нотаріат», Порядок вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, Положення про порядок учинення 

нотаріальних дій в консульських установах та дипломатичних представництва 

в Україні. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1) розкрито сутність «спадкування» через такі його ознаки: 
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̶ це правовідносини, які складаються між суб’єктами навколо спадщини 

(загальне поняття); 

   ̶̶    такі відносини мають місце лише між спадкоємцями, відказоодержувачами, 

кредиторами, коли до складу спадщини не входять об’єкти нерухомості та інше 

майно, яке підлягає реєстрації, тобто не потрібно звертатися до нотаріуса 

(спрощений варіант); 

   ̶  коли розвиток спадкових відносин має ускладнення, яке пов’язане з 

виникненнями і розвитком нотаріально-процесуальних та цивільних 

процесуальних відносин, тобто коли необхідно за отриманням спадщини 

звертатися до нотаріуса або суду (складний варіант); 

   ̶  сутність найскладніших відносин полягає у тому, що спадкові права 

громадян України можуть реалізуватися за кордоном, а іноземних громадян  ̶  на 

території України, зокрема, у випадку знаходження спадщини за кордоном в 

декількох країнах та належність до неї як рухомого, так і нерухомого майна. 

Такі відносини передбачають участь і співпрацю не тільки  українських та 

іноземних нотаріусів, але й консулів, а також застосування норм міжнародного 

і 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; 

 2) 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 при спадкуванні 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 
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представництва інтересів спадкодавця та 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;  

 3) 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 [226, 227]; 

змішане  (складене) спадкування;  

 б) за суб’єктним складом: спадкування за участі фізичних, юридичних 

осіб України та держави Україна; спадкування іноземними фізичними та 

юридичними особами та іноземними державами; 

в) за порядком спадкування: цивільно-правовий, нотаріальний,  судовий 

порядки та змішаний порядок;  

4) доведено, що міжнародні договори з участю України, які стосуються 

сфери спадкових відносин, як джерела міжнародного приватного права, мають 

бути у 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 за її 

межами. З метою зайняття Україною активної позиції у міжнародних 

відносинах слід вивчати та узагальнювати досвід провідних країн світу у сфері  

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; 

 5) класифікація міжнародних актів, які регламентують діяльність 

консула з вчинення нотаріальних дій: 
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    а) міжнародні акти (універсальні), які регламентують загальну 

компетенцію консула з вчинення нотаріальніх дій: Віденська конвенція про 

дипломатичні зносини 1961р.; 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), які мають безпосереднє відношення до 

нотаріальних проваджень щодо спадкування, які вчиняються консулом: 

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 1985р.); Конвенція про право, яке підлягає застосуванню до 

спадкування нерухомого майна (м. Гаага, 1 серпня 1989 р.); Регламент № 

650/2012 від 4 липня 2012р. 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, які регламентують питання форми та реєстрації 

заповітів, які посвідчуються консулами: Конвенцію про колізію законів, що 

стосуються форми заповідальних розпоряджень (Гаага, 5 жовтня 1961р.); 

Вашингтонська конвенція «Про єдиний Закон про форму міжнародного 

заповіту" ( 26 жовтня 1973р.); Конвенція ради Європи (Базельська конвенція) 

про запровадження системи реєстрації заповітів від 16 травня 1972р., що вона 

набула чинності для України 31.12-2010р. 

 г) міжнародні акти, які регламентують статус осіб, які мають відношення 

до управління спадковим майном: Конвенція щодо міжнародного управління 

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

6) міжнародні угоди не повинні порушувати приватні права громадян на 
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спадкування в угоду інтересам держав, зокрема, ст. 31 Угоди між Україною та 

Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в цивільних 

справах суперечить приватно-правовим основам спадкування і законодавству 

України. 

7) обгрунтована необхідність на науковому та законодавчому рівні 

Нотаріальною палатою України, яка є членом Міжнародного союзу нотаріату, 

вживати усіх заходів з впровадження рекомендацій МСН щодо уніфікації та 

гармонізації нотаріального процесуального законодавства країн-членів МСН, 

так і матеріального права, яке регламентує питання спадкування, що має 

позитивно вплинути й на діяльність консулів. Автор також вважає, що при 

Мін’юсті України має бути створений аналітичний центр з узагальнення 

досвіду діяльності нотаріусів і консулів, який має не тільки досліджувати 

сучасні проблеми нотаріальної форми, а й застерігати випадки повторення 

подібних помилок, тобто після виявлення недоліків удосконалювати відповідні 

нормативні акти та розсилати інформаційні листи, а також узгоджувати 

діяльність консулів і нотаріусів. Крім того, такий центр має виконувати 

консультативну роботу, залучаючи для цього фахівців в галузі нотаріату та 

міжнародного права.    

З аналізу високих вимог до кандидатів на посаду нотаріуса (ч. 2 ст. 3 

Закону) можна стверджувати, що кандидатів на посаду консула, який 

уповноважується на вчинення ще більш складних нотаріальних дій, а саме при 

застосуванні законодавства України, міжнародних договорів і законодавства 

країни перебування так само потрібно встановлювати високі фахові вимоги. 

8) підтримана пропозиція щодо необхідності встановлення на 

міжнародному рівні тих вимог, які висуваються до нотаріально посвідчених 

документів для їх дії за кордоном, і, відповідно, їх визнання іноземними 

країнами з наявними на них апостилями та пропозиція щодо уніфікації вимог 

до форми апостилю та вимоги до форми документу, на якому він 

проставляється; 

9) обгрунтована необхідність узгодження української нотаріальної, 
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зокрема й, консульської практики з вчинення нотаріальних дій з міжнародними 

стандартами обміну нотаріальними актами шляхом поширення відомостей про 

іноземне законодавство тих країн, де найчастіше перебувають громадяни 

України та з якими існують тісні економічні зв'язки. Отримання такої офіційної 

інформації може здійснюватися не тільки через Міністерство юстиції України, 

а й через консульські установи України в іноземних країнах. Дане положення 

гарантовано зменшить ризики відмови у легалізації нотаріально посвідчених 

документів для дії за кордоном; 

10) доведена можливість посвідчення консулом договору довічного 

утримання (догляду), спадкового договору, оскільки ці договори мають таку 

ознаку як надання послуг щодо догляду або/та утримання особи та предметом 

цих договорів може бути не тільки нерухоме, а й рухоме майно (транспортні 

засоби ̶ ст.744 ЦК) та по аналогії із нотаріусом він може вживати заходів щодо 

забезпечення їх виконання, тобто накладати заборону відчуження, яке є 

предметом даних договорів через Міністерство закордонних справ України; 

11) запропоновано розширити повноваження консула, доповнивши ст. 38 

Закону його такою нотаріальною дією як посвідчення факту, що фізична чи 

юридична особа є виконавцем заповіту та видавати свідоцтво, яке 

стверджуватиме повноваження виконавця заповіту. Назву цієї дії викласти у 

такій редакції: «Видача свідоцтва на підтвердження посвідченого факту, що 

фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту»; 

 12) обгрунтована доцільність приєднання України до Конвенції щодо 

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

випливає із необхідності видачі консулом міжнародного сертифікату, особі 

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

міжнародному спадкуванні у країнах, де відсутній інститут виконавця заповіту. 

 13) запропоновано, виходячи з Віденської конвенції про консульські 

зносини в основу компетенції консула щодо забезпечення доказів покласти 

територіальний критерій, з урахуванням якого він може забезпечувати докази:  
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а) в межах свого консульського округу (ст. 6 Консульського статуту 

України);  

б) поза межами консульського округу (згідно ст. 6 Віденської конвенції 

консульська посадова особа може при особливих обставинах, за згодою 

держави перебування, виконувати свої функції за межами свого консульського 

округу, наприклад, у разі, якщо смерть громадянина України мала місце за 

межами консульського округу з метою фіксації факту та обставин смерті 

громадянина України);  

 в) в іншій державі (згідно ст. 7 Віденської конвенції репрезентована 

держава може, після повідомлення відповідних держав, доручити консульській 

установі відкритій в одній державі, виконувати консульські функції в іншій 

державі, якщо не має чітко висловленого заперечення з боку будь-якої з цих 

держав ); 

 г) в державі перебування від імені третьої держави (згідно ст. 8 

Віденської конвенції після відповідного повідомлення держави перебування 

консульська установа держави, що може, якщо держава перебування не 

заперечує, виконувати консульські функції в державі перебування від імені 

третьої держави);  

 14) доведено, що вчинення консулом нотаріального провадження з 

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна здійснюється за правилами 

територіальної компетенції, але тільки за умов, передбачених Віденською 

конвенцією, відповідно до міжнародних договорів, законів, правил, звичаїв 

відповідних держав; 

 15) сформульовані способи забезпечення доказів консулом, необхідних 

для спадкування: 

а) нотаріальне посвідчення офіційної заяви про підтвердження певних 

юридичних фактів, необхідних для спадкування (афідевіт- урочиста заява для 

дії за кордоном);  

б) проведення експертизи чи оцінки спадкового майна;  
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в) витребування, взяття на тимчасове зберігання доказів (документів, 

грошей, та особистого майна померлого в державі перебування для передачі 

спадкоємцям, розпоряднику, виконавцю заповіту і іншим уповноваженим 

особам);  

г) розшук спадкового майна;  

д) опис спадкового майна і встановлення над ним опіки;  

ж) розшук особи, місце перебування, якого невідомо, зниклої без вісті;  

з) передача судових і несудових документів, що мають відношення до 

спадкової справи; 

16) обгрунтовано, з урахування положень Віденської конвенції про 

консульські зносини, приділяти більше уваги у міжнародних договорах саме 

функціям консулів щодо вчинення нотаріальних проваджень. Так, на 

подальший розвиток думки Криштопи О.М. консульські договори поділяти на 

два види: з країнами, у яких існує нотаріат; тоді конкретизація договору має 

здійснюватися відповідно до положень законодавства про нотаріат обох країн; 

з країнами, у яких нотаріат не передбачений або не розвинений і не 

регламентується законодавством; тоді відповідні нотаріальні функції консула 

мають бути чітко узгоджені між державами у договорах; 

 17) доведено, що обов’язок з вчинення нотаріальних дій, зокрема щодо 

спадкування покладається на консульські установи та дипломатичні 

представництва як міжнародними договорами, так і Законом України «Про 

нотаріат», який передбачає організацію консульських установ у контексті 

забезпечення виконання нотаріальної функції та повноваження (компетенцію) 

цих органів. Консул не може безпідставно відмовляти особі у вчиненні 

нотаріальної дії, тому повинен винести мотивовану постанову про таку 

відмову; 

18) обгрунтовано, що з метою забезпечення вчинення нотаріальних дій 

щодо спадкування консул у країні перебування може звертатися до : 

а) місцевих органів консульського округу; 
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б) центральних органів держави перебування, якщо це дозволено 

законами, правилами и звичаями держави перебування чи відповідними 

міжнародними угодами; 

 в) вільно спілкуватися із громадянами України, представниками 

юридичних осіб та мати доступ до них, і навпаки; 

г) щодо іноземних громадян, то спілкування консула з ними має 

здійснюватися з урахуванням як законів, правил і звичаїв держави перебування 

та акредитуючої держави, так і третіх країн;  

 19) обгрунтована доцільність, з метою оптимізації процесу вчинення 

нотаріальних дій, зокрема тих, які стосуються спадкування із урахуванням їх 

складності, попереднього звернення з електроною заявою до консула, у якій 

конкретизувати своє прохання, що надасть можливість останньому належно 

підготуватися до консультації, скласти проект нотаріального акту та вчинити 

на високому професійному рівні саму нотаріальну дію;  

 20) запропоновано узгодити п.2.1. розділу 2 «Загальні правила вчинення 

нотаріальних дій» Положення про порядок учинення нотаріальних дій в 

дипломатичних представництвах та консульських установах України щодо 

можливості вчинення виїзних консульських обслуговувань, зокрема, для 

посвідчення заповітів, спадкових договорів та інших правочинів пов’язаних із 

спадкуванням у межах території діяльності дипломатичного представництва 

або консульської установи, у межах консульського округу зі статтями 6,7, 8 

Віденської конвенції про консульські зносини, де передбачені випадки, коли 

консульські функцій консулом можуть виконуватися поза межами його 

консульського округу; 

21) обгунтовано, що нотаріальне провадження з вжиття заходів до 

охорони спадкового майна консулом можуть також вчинятись поза межами 

консульської установи (округу), оскільки майно може знаходитись частково в 

окрузі діяльності консула, так і в іншому окрузі. Але в такому випадку 

консульська посадова особа має отримати згоду країни перебування. Це не 

стосується випадку, коли консульський округ встановлений не тільки межами 
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однієї країни, а й двох країн за попереднім узгодженням компетентних органів 

цієї країни;  

22) запропоновано узгодити імунітети та привілеї працівників 

консульської установи, зокрема, тих які уповноважені на вчинення 

нотаріальних дій із принципом нотаріальної таємці (ст.46 Консульського 

статуту), згідно якої консул не зобов’язаний давати показання як свідок з 

питань, пов’язаних із вчинюваними ними нотаріальними діями, зокрема, 

посвідчення заповіту чи надавати офіційну кореспонденцію та документи, які 

мають відношення до нотаріальної функцій, за винятком запитів судових 

органів, прокуратури та слідства та осіб щодо яких вони вчинялись;  

23) виходячи із ст. 61 Віденської конвенції щодо недоторканості 

консульського архіву та його належного зберігання у спеціальних приміщеннях 

із сигналізацією, сейфах, вогнетривких шафах питання нотаріального архіву, 

його збереження та передачу до Державного нотаріального архіву слід 

регламентувати у спеціальному нормативному акті; 

24) з метою забезпечення консулом дійсності заповітів, спадкових 

договорів, договорів довічного утримання (догляду), свідоцтва про право 

власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного із них, 

свідоцтва про право на спадшину доцільно наділити консула повноваженнями 

щодо безпосередньої реєстрації ним даних нотаріальних актів у Спадковому 

реєстрі, а не через Міністерство закордонних справ та Міністерство юстиції на 

підставі заяв виданих на руки заявникам, оскільки останні в силу об’єктивних 

обставин можуть не подати їх на реєстрацію, відсутність якої призведе до 

негативних наслідків;  

 25) запропоновано нотаріальний акт, який вчинений консулом 

оформляти на нотаріальному бланку, як це робить нотаріус, оскільки бланк має 

захисні ознаки, що убезпечить від підробок нотаріальний документ. Вчинення 

посвідчувальних написів на правочинах та видача свідоцтв має здійснюватися 

консулом за формами відповідно до Правил ведення нотаріального 
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діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

22.12.2010р. №3253/5, про що має бути зазначено у цих Правилах;  

26) доведено, що при видачі консулом свідоцтва про право на спадщину 

має сплачуватися не лише консульський збір, а й податки в країні перебування;  

27) запропоновано механізм оскарження дій консула: 

̶ адміністративний порядок - відповідно до принципу підпорядкованості 

(підлеглості), згідно статтй 4,19 Статуту - консульські установи підпорядковані 

Міністерству закордонних справ України і діють під загальним керівництвом 

глави дипломатичного представництва України у державі перебування. 

 ̶ судовий – до суду загальної юрисдикції (адміністративне судочинство) 

за місцем розташування Міністерства закордонних справ України;  

28) запропоновано впровадити в Україні досвід німецького законодавства 

щодо можливості сертифікації (акредитації) німецьких нотаріусів, тобто 

залучення їх у складних випадках до діяльності консульської установи ФРН 

при вчиненні нотаріальної дії. Така пропозиція зумовлена тим, що для посади 

консула України не висувається така вимога як наявність обов’язкової 

юридичної освіти, проте вчинення нотаріальних дій, зокрема, які стосуються 

спадкування вимагає глибоких знань права. Тому, коли консули України за 

кордоном стикаються із необхідністю захисту спадкових прав громадян вони у 

складних ситуаціях можуть залучати до оформлення права на спадщину 

нотаріусів України, а особливо у випадках, коли має місце змішане 

спадкування (тобто якщо майно померлого знаходиться як в Україні, так і за 

кордоном та щодо нього відкриті спадкові справи); 

29) обгрунтована доцільність на міждержавному рівні ставити питання 

про оформлення процесу складеного спадкування (якщо спадкове майно 

знаходиться на території України та держави останнього місця проживання 

померлого спадкодавця) та доручати ведення такої справи найбільш 

досвідченим і кваліфікованим нотаріусам, матеріали вести в електронній 

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

Україна та інша держава. Враховуючи особливості законодавства окремих 
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країн, наприклад, Великобританії, де зміст заповіту не можна оприлюднювати 

навіть після смерті заповідача, доступ до такої інформації має бути надійно 

закритий. До такого процесу, насамперед, має залучатися нотаріус України, у 

провадженні якого знаходиться спадкова справа, але він має бути 

акредитований. Якщо ж спадщина відкривається за кордоном, то консул може 

залучати акредитованих нотаріусів України, перелік яких має бути як у 

Міністерстві юстиції України, так і у Міністерстві закордонних справ України. 

Істотною вимогою, яка має пред’являтися до кандидатури такого нотаріуса це 

глибокі знання норм національного, міжнародного та спадкового права 

конкретної іноземної країни, так і іноземної мови, зокрема, юридичної 

термінології. Процедура акредитації, її умови, вимоги, яким мають відповідати 

такі нотаріуси тощо мають бути затверджені спільним актом Міністерства 

юстиції України та Міністерства закордонних справ України;  

 30) обгрунтована доцільність імплементації параграфу 11а Закону 

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

Німеччини уповноважений на надання професійної допомоги в формі вчинення 

нотаріальних дій на відповідне звернення іноземного нотаріуса. 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 німецьким правом. Іноземний нотаріус 

вправі надавати професійну допомогу німецькому нотаріусу тільки за 

зверненням останнього у межах сфери дії даного Закону відповідно 

застосовуються положення речення 1 даного параграфу. При цьому іноземний 

нотаріус повинен дотримуватися обов’язків, які покладені на нотаріуса згідно 

німецького законодавства;  

 31) дістала подальшого розвитку думка про необхідність внесення 

доповнень до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», де серед суб'єктів, які 

вправі витребувати відомості про вчинені нотаріальні дії, повинен бути 

передбачений і державний виконавець, якому повинні надаватися відомості про 

вчинені боржником нотаріальні дії щодо відчуження ним майна, передачі його 
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в заставу. Ця норма також повинна бути доповнена такими суб'єктами як 

посадові особи дипломатичних та консульських установ з метою вирішення 

питання їх взаємодії. Наприклад, з метою розшуку майна, що належить 

спадкодавцеві (боржнику) консул може звертатися до державного виконавця. 

Спадкове майно може бути включено до акта опису, який проводився у 

порядку виконавчого провадження при зверненні стягнення на майно боржника 

(спадкодавця) і передано на зберігання. Консулу може знадобитися інформація 

про кошти та цінні папери, що належать боржнику та інша інформація, яка 

була отримана державним виконавцем при розшуку майна боржника;  

32) на забезпечення реалізації статтей 36-38, 51 Консульського Статуту 

щодо повідомлення МЗС про відкриття спадщини та права щодо прийняття 

ним спадкового майно для передачі спадкоємцям, які перебувають в Україні 

запропоновано дві передумови діяльності консула: 

̶ коли консул діє на підставі домовленості із особою, яка уповноважує на 

це консула;  

̶ коли збереження майна вимагає вжиття своєчасних дій щодо його 

прийняття для збереження. В останньому випадку право консула на прийняття 

спадщини як представником спадкоємців презюмується Віденською 

конвенцією і Консульським статутом, тобто він діятиме згідно умов 

законодавства і без узгодження своїх дій із спадкоємцями та іншими 

заінтересованими особами; 

 33) з урахуванням положень п.1.2. Інструкції про порядок консульської 

легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном доведено, що консул 

при здійсненні легалізації повинен перевіряти не лише дійсність підпису особи, 

яка вправі засвідчувати справжність підпису на документах, а також відбитки 

штампів, печаток тощо, але й дійсність самого офіційного документу, а така 

дійсність може бути встановлена лише за допомогою перевірки його змісту на 

відповідність вимогам закону; 

34) обгрунтована доцільність повідомленння посадовою особою Мінюсту 

нотаріуса та заявника про неправильно вчинену нотаріальну дію, яка була 
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встановлена під час легалізації (апостилюванні) нотаріального акту з метою 

усунення недоліку. Так Мін’юст сприятиме у виконанні нотаріатом 

превентивної функції та припиненні незаконого обігу нотаріального акту у 

міжнародному просторі; 

35) виходячи із спільного аналізу Закону України «Про нотаріат», 

Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні 

і за кордоном, Порядку проставляння апостилю в Міністерстві юстиції України 

на офіційних документах, призначених для використання на території інших 

держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених 

документів для подальшої консульської легалізації слід розмежовувати такі два 

моменти: 

 ̶ прийняття нотаріусом документів, які складено за кордоном за участі 

іноземних властей або які від них виходять, умови такого прийняття 

(визнання);  

̶ оформлення (посвідчення, засвідчення) нотаріусом документів для дії за 

кордоном, засвідчення підпису нотаріуса та відбитку його печатки 

Міністерством юстиції України та подальша консульська легалізація 

(апостилювання); 

36) запропопоновано провести систематизацію умов прийняття та 

оформлення нотаріусом, консулом документів відновідно, які надходять із за 

кордону та їх оформлення для дії за кордоном з метою формулювання норм, які 

їх регламентують та необхідністю законодавчого закріплення у Законі України 

«Про нотаріат»; 

37) аргументовано, що правила офіційного спілкування з іноземними 

країнами мають бути відображені у відповідних нормативних актах, щоб 

усунути можливість невизнання відповідних документів за кордоном і 

внаслідок цього порушення прав іноземних громадянна території України та 

громадян України за кордоном. Тому слід уніфікувати не тільки вимоги до 

форми апостилю, а й ті вимоги, яким має відповідати форма та зміст, додатки 

до документу, на якому проставляється апостиль; 
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 39) щодо змісту афідевіту, додатків, які до нього додаються та їх змісту, 

то це питання не регламентовано на законодавчому рівні. Зрозуміло, що при 

оформлені таких документів нотаріус має керуватися нормами іноземного 

права, проте у законодавстві про нотаріат має бути норма, яка б визначала 

перелік умов, за яких документи для дії за кордоном не можуть бути посвідчені 

та умов, за якими нотаріально посвідчені іноземні документи не можуть бути 

визнані на території України.  При оформленні документів, призначених для дії 

за кордоном, наприклад, засвідчення підпису особи на афідевіті нотаріус не 

може вчиняти таку дію механічно, він повинен перевірити зміст такого 

документу, щоб він не суперечив вимогам Закону, роз'яснити заінтересованим 

особам необхідність його подальшої легалізації і, відповідно, умови такої 

легалізації;  

 39) обгрунтовано, шо консул при здійсненні легалізації має 

пересвідчитись (на підставі фактів переконатися у чому-небудь) у тому, що 

документи за своїм змістом та порядком оформлення відповідають вимогам 

чинного законодавства України, міжнародним договорам та вимогам 

іноземного законодавства; 

 40) доведено, що нотаріус (консул) може посвідчити афідевіт із 

додатками до нього лише за умови, що він складений відповідно до вимог 

іноземного права країни, де він має використовуватися та породжувати 

юридичні наслідки;  

 41) обґрунтовано, що при посвідченні нотаріусом (консулом) афідевіту 

як нотаріального акту, у ньому повинні мати місце посилання на норми 

іноземного права як матеріального, так і процесуального згідно яких такий 

документ може бути посвідчений, його зміст та форма та породжувати певні 

юридичні (матеріальні ) наслідки для особи;  

 42) доведено, консульська посадова особа має відмовити у легалізації 

документа не тільки у разі, якщо його порядок оформлення не відповідає 

закону, а й сам зміст; 
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 43) сформульовано підстави відмови консульською посадовою особою у 

здійсненні консульської легалізації :  

̶ якщо документи й акти, які подано на легалізацію суперечать 

законодавству України або можуть за своїм змістом завдати шкоди інтересам 

України, або містять відомості, що порочать честь і гідність громадян, а також 

ділову репутацію юридичної особи; 

̶ документи, видані органами та посадовими особами з перевищенням 

їхніх повноважень; 

 ̶ документи не відповідають вимогам, які до них пред’являються 

міжнародними договорами України, чинним законодавством України і країни 

перебування; 

̶ якщо офіційні документи і доручення, які видаються іноземними 

державами незалежно від того, видаються ці документи на ім’я та на користь 

громадян України чи іноземних громадян, якщо ці документи призначені для 

дії на території іншої іноземної держави, а не на території України (п. 

5.6.Інструкції); 

̶  не подано відомості (інформацію) та документи необхідні для вчинення 

консульської легалізації; 

̶  консульська легалізація певного документу відноситься до компетенції 

конкретного органу; 

       ̶   з проханням про вчинення консульської легалізації звернулась 

недієздатна особа, або уповноважений представник немає необхідних 

повноважень; 

 ̶ якщо у консульської посадової особи є сумніви у тому, що фізична 

особа, яка звернулась за легалізацією усвідомлює значення, правовий зміст та її 

правові наслідки; 

̶  особа не сплатила консульський збір; 

 ̶ особа звернулась за легалізацією оригіналів, копій та фотокопій 

паспортів, військових квитків, трудових книжок, документів, що мають 

характер листування, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію 
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транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчення водія, посвідчення 

особи, нормативно-правові акти та роз’яснення щодо їх застосування; 

 ̶ особа звернулась за легалізацією офіційних документів, які стосуються 

особистих інтересів консульської посадової особи або інтересів її родичів, а 

саме: виданих на своє ім’я, від свого імені або на ім’я одного із подружжя, 

родичів по прямій лінії (діти, батьки, повно рідні брати, сестри); 

̶  та в інших випадках, встановлених законом;  

44) доведена доцільність, на вимогу особи, якій відмовлено у легалізації, 

винесення посадовою консульською особа письмової постанови із викладенням 

причин такої відмови. Постанова про відмову у консульській легалізації 

повинна бути винесена протягом десяти днів. Назва норми, яка б 

регламентувала форму та зміст такої постанови має знайти своє відображення у 

Інструкції та бути викладена у такій редакції: 

«Постанова про відмову у консульській легалізації  

1. дата і місце винесення постанови; 

2. прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка винесла постанову про 

відмову у консульської легалізації із зазначенням структурного підрозділу та 

адреси; 

3. прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, яка звернулась за 

легалізацією документу або найменування та місцезнаходження юридичної 

особи чи їх представників; 

4. назва документу за легалізацією якого особа звернулась до 

консульської установи (короткій зміст прохання); 

5. причини відмови у вчиненні консульської легалізації з посиланням на 

закон.  

6. Порядок і строки оскарження відмови з посиланням на закон. 

7. Підпис посадової консульської особи та печатка консульської 

установи.  
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 Постанови про відмову у вчиненні консульської легалізації має 

залишатися у справах установи. Консульська посадова особа повинна надати 

копію такої постанови заявнику»; 

45) запропоновано, у разі відмови у легалізації щодо нотаріально 

посвідченого документу копія такої постанови повинна направлятися до 

Мін’юсту, який і має повідомляти про цю обставину нотаріуса, який 

посвідчував нотаріальний акт. Така інформація має акумулюватися у Мін’юсті 

з метою проведення узагальнень нотаріальної практики, врахування підстав у 

відмові консульської легалізації з метою вдосконалення законодавства про 

нотаріат; 

46) сформульовано редакцію норми, яка регламентує процедуру 

оскарження консульської легалізації та відмови у її вчинені: 

«Оскарження консульської легалізації та відмови у її вчинені: 

Право на оскарження консульської легалізації має особа, на права і 

інтереси якої вона вплинула. 

         Особа має право на оскарження до суду постанови про відмову у вчиненні 

консульської легалізації.  

 Заінтересована особа може звертатися за оскарженням як самої 

консульської легалізації, так і відмови у її вчиненні у порядку підлеглості»; 

47) постанова про відмову у консульській легалізації може стати 

підставою для скасування нотаріусом вчиненої нотаріальної дії. Нотаріус 

зобов’язаний повідомити про це сторони (осіб), щодо яких вчинено нотаріальну 

дію стосовно її скасування. У ст. 51 Закону йдеться про те, що таке скасування 

нотаріальної дії нотаріусом здійснюється відповідно до законодавства, проте 

сама процедура та наслідки такого скасування не регламентовані Законом. На, 

нашу думку, процедура має зводитись до вчинення таких дій: 

- направлення повідомлення сторонам про необхідність скасування 

нотаріальної дії з посиланням на постанову консульської посадової особи 

Заявник сам може звернутися до нотаріуса про скасування нотаріальної дії і, 
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зокрема, про повернення сплачених ним за вчинення нотаріального 

провадження коштів;  

- повідомити про конкретну дату та час розгляду питання про скасування  

нотаріальної дії; 

- копію постанови про скасування нотаріальної дії та повернення коштів  

за її вчинення та направити її до Мін’юсту.  

- витрати пов’язані із вчиненням нотаріальної дії повернути заявнику. 
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РОЗДІЛ 2. 

ОСОБЛИВОСТІ ВЧИНЕННЯ КОНСУЛОМ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 

ЩОДО СПАДКУВАННЯ МАЙНА 

 

2.1. Правові передумови діяльності консулів щодо спадкових 

правовідносин  

 

 

Розглядаючи сьогодні надання нотаріальних послуг як комплексне 

сприяння громадянам та юридичним особам в охороні і захисті їх прав, 

теоретики нотаріального процесу встановлюють взаємозв’язки між відносно 

самостійними нотаріальними провадженнями. Автор же вважає, що сучасний 

стан розвитку теорії нотаріального процесу може і повинен сприйматися як 

комплексна нотаріальна форма, в якій необхідно узгодити діяльність всіх осіб, 

які вчиняють нотаріальні дії, включаючи нотаріусів, консулів та інших осіб, 

уповноважених на вчинення нотаріальних дій, по наданню найбільш 

гарантованої правової допомоги, де б громадянин України не знаходився.  

Тому важко однозначно сприймати положення ст. 44 ЦК про те, що лише 

нотаріуси мають опікуватися майном безвісно відсутньої особи або особи, 

місцеперебування якої невідоме. Так, у ст. 34 Закону України «Про нотаріат» 

встановлена нотаріальна дія - опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно 

відсутньою або місце перебування якої невідоме, але такої не має в 

повноваженнях консулів. Виходить, що ми припускаємо можливість 

належності громадянам України майна за кордоном, коли відносимо до 

повноважень консулів вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та 

видачу свідоцтва про право на спадщину, але при визнанні особи 

безвісновідсутньою не турбуємося про її права та інтереси щодо закордонного 

майна.  

Не варто говорити про те, що стан безвісновідсутності може бути 

безпосередньо пов'язаний з наступним правовим станом - оголошення фізичної 



 

 

120 

особи померлою, оскільки ці правові явища відрізняються лише в строках, коли 

суд уповноважений встановити такий стан. Тут варто лише порівняти строки: 

видача свідоцтва про право на спадщину відбувається не раніше шести місяців 

від дня відкриття спадщини, безвісна відсутність обумовлюється річним 

строком, а оголошення фізичної особи померлою, за загальним правилом, - 

трирічним. Отже, для застереження прав та інтересів особи, яка опинилася в 

скрутному становищі, і її спадкоємців необхідно комплексно дбати про те, щоб 

майно не залишалося без охорони, де б воно не знаходилося.  

Тому необхідно визнати, що безвісна відсутність фізичної особи може 

стати проміжковим правовим статусом перед оголошенням особи померлою та, 

відповідно, спадкуванням її майна. На нашу думку, консули повинні наділятися 

повноваженнями з вжиття заходів щодо охорони закордонного майна особи, 

яка визнана безвісновідсутньою судом або місцеперебування якої невідоме, на 

підставі:  

1) рішення суду України або повідомлення Міністерства закордонних 

справ України, яке діятиме за заявою заінтересованої особи або органу опіки та 

піклування, коли особа зникла на території України; 

2) повідомлення уповноважених органів акредитуючої держави, якщо 

громадянин України зник на території іноземної держави; 

3) власної ініціативи консула, коли зниклим на території іноземної країни 

є представник дипломатичного корпусу, міжнародної делегації або 

консульської установи України.  

При такій регламентації консульських повноважень можна з великою 

долею вірогідності сподіватися на те, що у разі не з'явлення зниклої особи її 

закордонне майно буде надійно зберігатися до прийняття спадщини 

спадкоємцями. Слід враховувати, що трансформація статусу особи, місце 

проживання якої невідоме, до оголошення її померлою не повинна впливати на 

заходи щодо охорони майна аж до прийняття спадщини спадкоємцями і 

передачі їм майна. Тут питання полягатиме лише в тому, що згідно ст. 2 ст. 47 

ЦК закордонне нерухоме майно оголошеного померлим спадкодавця протягом 
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п'яти років не може відчужуватися і це має забезпечуватися шляхом 

накладання заборони відчуження в нотаріальному порядку. Коли йдеться про 

діяльність консулів, то вони не вправі в іноземній країні накладати заборону 

відчуження нерухомого майна, але в інтересах оголошеної померлою особи 

вони мають повідомити уповноважені іноземні органи про забезпечення 

невідчужуваності майна шляхом відповідної реєстрації на строк не менше п'яти 

років. В такому випадку новий власник майна (спадкоємець після оголошення 

померлим попереднього) має бути зареєстрований, але без права протягом 

п'яти років відчужувати майно.  

Не важко передбачити зауваження опонентів щодо застосування 

законодавства України до нерухомого майна, розташованого в іноземній країні, 

але автор вважає, що в даному конкретному випадку ми говоримо про статус 

громадянина України в іноземній країні, який став підставою для спадкування і 

встановлюється на підставі особистого закону фізичної особи (ст. 16, частин 2 

та 3 ст. 4 Закону України «Про міжнародне приватне право») і має впливати на 

захист інтересів особи, яка перебуває в «особливому правовому стані», 

консулом в іноземних країнах. Більше того, автор вважає, що питання 

визначення особливого правового статусу фізичних осіб мають 

регламентуватися у міжнародних договорах, що укладаються Україною. 

Інакше, виникатиме необхідність доводити врахування особистого статусу 

особи [21, -С. 582- 588; 5; 138]. 

Щодо розшуку громадян акредитуючої держави консулом, то його також 

можна вважати способом забезпечення доказів, оскільки пропажа громадянина 

України за кордоном безвісті може бути підставою для визнання його безвісно 

відсутнім або таким, місце перебування якого невідоме, оскільки при поданні 

заінтересованою особою до суду заяви про визнання особи безвісно відсутньою 

чи такою, місце перебування якої невідоме чи оголошення її померлою 

потребуються відомості про обставини, які підтверджують безвісну відсутність 

фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка 

пропала безвісті, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від 
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нещасного випадку. Крім того, згідно ст. 248 ЦПК У суд при підготовці справ 

[211] про визнання особи безвісно відсутньою чи оголошені її померлою 

встановлює осіб, які можуть дати свідчення про фізичну особу, 

місцеперебування якої невідоме, а також запитує відповідні організації за 

останнім місцем проживання відсутнього і за останнім місцем роботи про 

наявність відомостей щодо фізичної особи, місце перебування якої невідоме.  

 У разі, якщо така особа проживала та працювала за кордоном, суд може 

надати доручення консулу про допит осіб (сусідів, співробітників). 

 Нотаріус згідно п. 7 ст. 34 Закону може проводити опис майна особи, яка 

визнана безсвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме. Проте в 

Законі та в Положенні відсутня процедура вчинення даного нотаріального 

провадження. Крім того, виникає запитання, а чим закінчується такий опис? На 

нашу думку, нотаріус має проводити такий опис на підставі звернення 

заінтересованих осіб до нього, та одним із доказів, тобто підставою для 

вчинення даного нотаріального провадження має були рішення суду про 

визнання особи безвісно відсутньою чи такою, місце перебування якої 

невідоме. Проте, у ст. 249 ЦПК нічого не сказано про виконання рішення суду 

у даних справах. На нашу думку, після опису майна таких осіб, нотаріус та 

консул мають встановити над ним опіку та призначити опікуна такого майна.  

 Відповідно, опис майна особи - громадянина України, який проживав за 

кордоном та був визнаний безвісно відсутнім чи місце перебування якого 

невідоме може проводити консул та встановлювати над ним опіку, 

призначивши особу, яка буде опікуватися таким майном. Таке майно у 

подальшому може трансформуватися у спадщину, щодо якої консул може 

вживати заходи щодо її охорони та видавати на неї свідоцтво про право на 

спадщину.  

У зв’язку з цим слід доповнити ст.38 Закону України „Про нотаріат” 

положенням про те, що консули України можуть (зобов’язані) проводити опис 

майна фізичної особи (громадянина) України, місце перебування якої невідоме 

та безвісно відсутньої особи. Отже, опис майна та встановлення над ним опіки 
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[213] слід розцінювати як спосіб забезпечення доказу. Отже, права осіб, 

місцеперебування яких невідоме або безвісно відсутніх будуть надійно 

охоронятися за кордоном, де працюють консули України. 

 У подальшому, оголошення громадянина України, який пропав безвісті 

за кордоном, померлим буде підставою для відкриття спадщини. 

 Громадяни України, які проживають за кордоном, у разі потреби 

отримання з України документів, які мають відношення до їх особистих прав і 

інтересів або впливають на їх права та інтереси, наприклад, свідоцтва про 

народження, про реєстрацію шлюбу, свідоцтво про смерть батьків можуть 

звернутися за допомогою про витребуванням таких документів до консула 

України, який через посередництво державних архівних установ України 

витребує такі докази (п. 1.4 Загальних положень Інструкції про порядок 

витребування документів соціально-правового характеру для громадян 

України, іноземців, осіб без громадянства від 11.06. 2001 р.). 

 При витребуванні документа з України слід також враховувати 

процедуру звернення до консула. Громадянин зобов'язаний заповнити Анкету 

про витребування документа в 2-х примірниках на один документ, який 

витребується і підписати її особисто. Анкета заявника (форма 3) [93] включає 

ряд необхідних відомостей, без яких витребування документів не можливо, 

наприклад, з якою метою витребовується документ, зокрема, й може 

витребовуватися для спадкування. Якщо особа витребовує не свій особистий 

документ, то в анкеті необхідно вказати відношення до особи, на яку 

витребовується документ. Тому у законодавстві про нотаріат слід передбачити 

розділ «Забезпечення доказів», де закріпити процедуру, як це зроблено в ст. 134 

ЦПК, зокрема, норм, у в якій регламентувати зміст заяви про витребування 

доказів. 

 При витребуванні доказів, необхідних консулу для вчинення 

нотаріальних дій, наприклад, пов'язаних із спадкуванням він може звертатися 

до компетентних органів України, зокрема, і до нотаріуса, у якого відкрито 

спадкову справу для отримання певної інформації, так як спадкове майно може 
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знаходиться в різних державах . Наприклад, спадкодавець громадянин України, 

працював і помер у Швейцарії . При цьому мав на праві особистої власності 

нерухоме майно (квартиру) в Україні , квартиру і автомобіль ̶ в Швейцарії , і 

третій державі ̶ будинок на Кіпрі (Греція). Спадкоємцями є: мати спадкоємця і 

дитина, які проживали в Україні, а в Швейцарії ̶ дружина, малолітня дитина від 

фактичних шлюбних відносин. При цьому спадкоємці, які проживали в 

Україні, звернулися за відкриттям спадщини до нотаріуса, а дружина до 

консула, мати малолітньої дитини спадкодавця до нотаріуса Швейцарії за 

відкриттям спадщини, так як він жив останнім часом в Швейцарії і там 

знаходиться його нерухоме майно та автомобіль. Виходячи з наведеної 

правової ситуації, може виникнути багато питань про місце відкриття 

спадщини і взаємодії нотаріусів, консула та інших компетентних органів різних 

держав, де проживав і помер спадкодавець, і де залишилося його майно.  

 Судді при розгляді справ, пов'язаних зі спадковими правовідносинами, 

можуть звертатися до консула України за отриманням документів, зокрема, 

свідоцтва про смерть родичів, оскільки саме консул реєстрував факт смерті, а 

також за сприянням в отриманні інших документів від компетентних органів 

держави перебування. Таке звернення слід розцінювати, як доручення суду про 

витребування документів як одного із способів забезпечення доказів консулом 

(ст.132 ЦПК У). Так, згідно зі ст. 28 Консульського Статут України консул 

виконує доручення слідчих і судових органів України щодо громадян України, 

якщо це незаборонено законами держави перебування. Зазначені доручення 

виконуються з дотриманням цивільного процесуального законодавства 

України. 

Переважна ж більшість нотаріальних проваджень розпочинається із заяви 

заінтересованої у його вчиненні особи, але при цьому слід враховувати, що такі 

заяви доволі часто є терміновими, зокрема, для вжиття заходів до охорони 

спадкового майна, тому не завжди можуть бути підтверджені необхідними 

доказами, а також передаватися через кордони України. Тому можна 

погодитися з вченим Гуть Н.Ю., якою запропоновано ввести у нотаріальну 
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практику України новий вид документів – урочиста заява про ствердження 

певних юридичних фактів та закріпити їх як нову нотаріальну дію – 

посвідчення урочистих заяв про ствердження певних юридичних фактів у ст. 34 

Закону України «Про нотаріат» та регламентувати процедуру його посвідчення. 

Ці заяви мають відрізнятися від усіх інших тим, що заявник братиме на себе 

повну відповідальність за зміст кожної обставини, яка зазначена в заяві. 

Передана до суду або до слідчих органів нотаріально посвідчена заява має 

прирівнюватися до особистого свідчення особи в суді і передбачати 

кримінальну відповідальність, у разі надання неправдивих відомостей в ній. В 

інших випадках посвідчення неправдивих відомостей має передбачати повне 

відшкодування шкоди, завданої особі внаслідок врахування висловлених в заяві 

обставин [27]. Така урочиста заява (афідевіт) може вміщувати відомості, які 

необхідні для встановлення фактів, що мають юридичне значення для 

спадкування, наприклад, факт наявності або відсутності родинних відносин між 

спадкодавцем та спадкоємцями, факт перебування особи (утриманець 

спадкодавця, який не був членом його сім’ї – ч.2 ст. 1265 ЦК) на утриманні, 

факт надання фізичною особою, яка протягом тривалого часу опікувалась, 

матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через 

похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані (ч. 2 ст.1259 

ЦК), факт реєстрації шлюбу, факт реєстрації усиновлення тощо. Така заява, на 

погляд автора, може слугувати підставою для вжиття заходів до охорони 

спадкового майна і свідчитиме про зобов’язання заявника оплатити вчинення 

нотаріального провадження. 

Отже, пропозиція Гуть Н.Ю. є слушною та актуальною як для 

консульської та нотаріальної діяльності, так і наближатиме нотаріальну 

практику України до світових стандартів, де використовується така офіційна 

заява як афідевіт, яка може вміщувати у собі відомості, які мають важливе 

правове значення. Оскільки нотаріат України є членом Міжнародного союзу 

нотаріату, то мають на науковому та законодавчому рівні вживатися усі заходи 

щодо уніфікації та гармонізації як нотаріального процесуального законодавства 



 

 

126 

країн-членів МСН, так і матеріального права, яке регламентує питання 

спадкування.  

У разі  запровадження у законодавство України  про нотаріат такої 

нотаріальної дії як посвідчення офіційної  заяви про ствердження певних 

юридичних фактів слід розробити процедуру вчинення та оформлення  даної 

нотаріальної дії. На нашу думку, в посвідчувальному написі нотаріус повинен 

робити застереження, що за зміст викладених в заяві обставин не передбачена 

відповідальність ні нотаріуса, ні самого заявника, якщо дійсність наведених 

фактів не підтверджується наданими додатками. Так, в іноземних країнах 

наведені в урочистих заявах обставини застережені особистою 

відповідальністю заявника, тому наведена в ній інформація може бути 

сприйнята однозначно як достовірна. 

Не зважаючи на наведене вище, для вчинення консулом нотаріальних 

проваджень необхідними слід вважати обгрунтовані заяви, тобто коли наведені 

в них факти (родинних або інших відносин тощо) підтверджуються доказами і 

сплачено в повному обсязі консульський збір.  

У той же час, згідно п. 3.10.1. Положення консул за дорученням 

нотаріуса, за місцем відкриття спадщини, надісланого через Міністерство 

закордонних справ України, за заявою спадкоємців або виконавця заповіту або 

за своєю власною ініціативою уживає заходів до охорони спадкового майна, 

коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів. В 

цій нормі вже закладена певна неузгодженість, оскільки: 

- нотаріуси можуть звертатися до консула лише через Міністерство 

закордонних справ України, а всі інші заявники безпосередньо до консула; 

- до заявників віднесено тільки спадкоємців або виконавця заповіту, хоча 

до заінтересованих осіб віднесено також відказоодержувачів та кредиторів, але, 

як правило, ініціаторами вчинення тих чи інших дій посадовими особами 

мають бути всі заінтересовані особи; 

- власна ініціатива посадової особи – це виняток із загального правила, 

оскільки посадова особа має діяти  відповідно до вимог законодавства і 
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відповідних обставин, тому в цій нормі мають бути конкретизовані ті 

обставини, за яких консул повинен вчинити нотаріальну дію. Інакше це 

положення нестиме декларативний характер через те, що бездіяльність консула 

не буде мати належної кваліфікації.  

Іншою підставою для вчинення нотаріальних проваджень консулом може 

стати надходження відповідної інформації з Міністерства закордонних справ 

України або акредитуючої держави. 

Лише у п.п. 3.10.2. Положення зазначено, що перед ужиттям заходів до 

охорони спадкового майна консул установлює факт смерті спадкодавця, місце 

відкриття спадщини, наявність майна, його склад та місцезнаходження, 

наявність (через Міністерство закордонних справ України) спадкової справи за 

даними Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ. Але автор вважає, що всі 

ці питання мають ставитися перед заявниками і з’ясовуватися інформація в 

них, тоді заява буде обґрунтованою. Наприклад, після смерті гр. Петрова, 

можна шукати майно в всіх країнах світу, але це недоцільно робити, якщо він 

ніколи не пересікав кордонів України, не здійснював перерахунку коштів за 

кордон тощо. Отже, для вжиття заходів до охорони спадкового майна в 

іноземній країні повинна існувати інформація, яка свідчитиме про наявність 

закордонного майна спадкодавця.  

 

 

2.2. Посвідчення консулом заповітів, внесення до них змін, їх 

скасування та оголошення секретного заповіту 

 

 

 Питанням нотаріального посвідчення заповітів присвячувались роботи 

багатьох українських вчених [4; 135; 203; 209; 219]. Вченими аналізуються 

також міжнародні акти, які стосуються форми та реєстрації заповітів [28; 179].  

Що стосується процедури посвідчення заповітів консулом, а також і їх 

реєстрації, то це питання мало досліджене [25] і, особливо, нині потребує уваги 
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у зв’язку із ратифікацією Україною міжнародної конвенції про колізію законів, 

яка стосується форми заповідальних розпоряджень (Гаазька конвенція 1961 р.) 

[110] та набранням чинності Закону України «Про приєднання України до 

Конвенції про колізії законів, які стосуються форми заповідальних 

розпоряджень» [90], ратифікацією Україною Конвенції про введення системи 

реєстрації заповітів (Базельська конвенція 1972р.) [109] та Вашингтонської 

конвенції про єдиний закон стосовно форми міжнародного заповіту від 26 

жовтня 1973 р. [108]. Хоча остання конвенція Україною не ратифікована та  не 

має широкого кола учасників, але консул України може працювати в одній з 

тих країн, які ратифікували Вашингтонську конвенцію про єдиний закон 

стосовно форми міжнародного заповіту і дотримуються її положень, тому це 

питання має бути ним враховане. 

 Питання щодо компетенції консула з посвідчення заповітів громадян 

України, які перебувають за кордоном регламентується Віденською конвенцією 

про консульські зносини [14]. Згідно п. f) ст. 5 Конвенції на консула покладено 

виконання обов’язків нотаріуса та у п.1 ст. 38 Закону України «Про нотаріат» 

йдеться про те, що до повноважень консула належить вчинення нотаріальних 

дій з посвідчення заповітів [88]. Щодо міжнародних заповітів, то згідно статтей 

1, 2 Вашингтонської Конвенції договірні держави зобов'язані створити інститут 

уповноважених осіб, які компетентні оформляти (посвідчувати) заповіти. Такі 

функції за межами держави виконують посадові особи консульських установ та 

дипломатичних представництв. 

 Матеріальна природа заповіту, його види, спадкування за заповітом 

регламентуються ЦК [229]. Проте слід зазначити, що у ЦК існують лише норми 

про посвідчення заповіту нотаріусом (ст. 1248 ЦК), посадовою особою органу 

місцевого самоврядування ( ст. 1251 ЦК) та іншою посадовою та службовою 

особою (ст. 1252ЦК), тобто тими особами, які передбачені у ст. 40 Закону 

України «Про нотаріат».  

 Щодо можливості посвідчення заповіту консулом чи посадовою особою 

дипломатичного представництва, то така норма відсутня в ЦК. Вважаємо 
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доцільним узгодити Цивільний кодекс України із ст. 38 Закону України «Про 

нотаріат» та доповнити його нормою, яка б регламентувала це питання і 

викласти її у такій редакції:  

 Стаття 1252-1 ЦК Посвідчення заповітів консулом та посадовою особою 

дипломатичного предстаництва 

 « У разі перебування громадянина України за кордоном, заповіт, поданий 

ним особисто, посвідчуються консулом. 

 Посадова особа дипломатичного представництва посвідчує заповіт 

громадянина України у разі, якщо у місці його перебування відсутня 

консульська установа. 

 На бажання заповідача заповіт може бути посвідчений при свідках. 

 Посвідчений заповіт підлягає державній реєстрації посадовою особою у 

Спадковому реєстрі та зберігається у справах дипломатичного представництва 

чи консульської установи України до його передачі на зберігання до 

Київського міського державного нотаріального архіву через Міністерство 

закордонних справ України». 

 Щодо процедури посвідчення консулом заповітів, то вона передбачена у 

п.п. 3.8 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах і консульських установах України [162]. 

 Виходячи із загальної класифікації нотаріальних проваджень, 

запропонованих у теорії нотаріального процесу [225], посвідчення заповітів 

слід віднести до багатоетапних проваджень. Кількість таких етапів зумовлена 

можливістю внесення заповідачем змін до заповіту.  

 На первісному етапі посвідчення заповіту консулом слід виділити певні 

стадії, які проходить таке посвідчення у своєму розвитку. Кожна стадія процесу 

посвідчення заповіту зводиться до певних процесуальних дій консула, які 

мають свій зміст та мету.  

 На стадії відкриття нотаріального провадження з посвідчення заповіту 

консул має перевірити чи належить дане нотаріальне провадження до його 

компетенції. Ніяких винятків щодо можливості посвідчення консулом різних 
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видів заповітів, зокрема, й секретних законом не передбачено, як, наприклад, 

для органів місцевого самоврядування чи уповноважених на посвідчення 

заповітів, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, осіб, передбачених ст. 40 

закону України «Про нотаріат». Цим особам заборонено посвідчувати секретні 

заповіти (п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону, ч. 1 ст.40 Закону).  

 Заповіт посвідчується консулом у консульській установі з дотриманням 

правил нотаріальної таємниці (ст. 46 ) та обмежень, які передбачені ст. 49 

Консульського статуту. На прохання заповідача, заповіт може бути 

посвідчений поза межами консульської установи, але у межах консульського 

округу.  

 На стадії підготовки консул має перевірити право- та дієздатність 

заповідача, документ, який підтверджує його особу. При цьому консул має 

враховувати положення Закону та роз’яснити його заповідачу, що посвідчення 

заповіту через представника не допускається.  

Консул не повинен вимагати від заповідача подання доказів, які 

підтверджують його право на майно, що заповідається, такі докази повинні 

надаватися спадкоємцями, коли майно буде спадкуватися. 

 При посвідченні заповіту консулом крім норм національного 

законодавства, мають враховуватися і норми іноземного права країни щодо 

змісту заповіту. Тобто, насамперед, консул має враховувати законодавство 

країни перебування, але для тих нотаріальних дій, після вчинення яких 

нотаріальні акти діятимуть на території цієї країни. Наприклад, коли консул 

посвідчує заповіт громадянина України, то вірогідним є випадок, що особа 

може померти за межами своєї країни, а тому заповіт має відповідати як 

умовам законодавства України, так і країни перебування, оскільки заповідачу 

може належати майно в Україні та за кордоном [25, ̶ С. 109]. 

 Але при посвідчені заповіту як одностороннього правочину консул має 

враховувати ст. 31 Закону України «Про міжнародне приватне право» (надалі- 

Закон) щодо форми правочину, ст. 32 Закону щодо змісту правочину а також і 
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ст. 33 Закону, яка стосується сфери дії права, що застосовується до правочину 

[86]. 

 Згідно ст. 72 Закону здатність особи на складання заповіту, а також 

форма заповіту визначається правом держави, у якій спадкодавець (заповідач) 

мав постійне місце проживання в момент складання акту або в момент смерті. 

Аналогічне положення поширюється й на акт скасування заповіту. Коли ж 

громадянин України посвідчує заповіт у консула України, то, однозначно, має 

застосовуватися його особистий закон – законодавство України, але це 

стосуватиметься заповітів, які розраховані на дію на території України. В 

інших випадках можливі дискусії на тему щодо форми і змісту та дійсності 

умов заповіту, з урахуванням законодавства країни, на території якої його 

положення мають застосовуватися.   

 Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними 

внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця 

складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця 

перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також 

права держави, у якій знаходиться нерухоме майно.  

 Так, ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

передбачено, що у урахуванням положень статей 71,72 цього Закону спадкові 

відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє 

місце проживання. При цьому, у цій нормі зроблено застереження про те, що 

така ситуація має місце за умови, якщо спадкодавцем не обрано у заповіті 

право держави, громадянином якої він був. Тому із даної норми можна зробити 

висновок про те, що заповідач у заповіті може вказати, про застосування при 

спадкуванні майна, яке він заповів, права держави, громадянином якої він був. 

Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання заповіту 

його громадянство змінилось. Тому слід погодитися з вченим, який вважає, що 

коли йдеться про вибране заповідачем право держави, громадянином якої він 

був, то наступна зміна громадянства вже не може бути дійсною на момент 

оголошення заповіту, оскільки за загальним правилом, закон зворотної сили у 
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часі немає. Дане положення є особливо актуальним для того випадку, коли 

громадянство заповідача змінюється на те, право якої країни ним було вибрано 

для врегулювання спадкування [28].  

 Автор вважає, що консули мають враховувати особливості законодавства 

країни перебування та двосторонніх договорів і щоб уникнути негативних 

наслідків для заповідачів необхідно їм роз’яснити, як найліпше викласти свою 

волю. Зокрема, коли громадянин України постійно проживає в Туреччині, має 

там нерухомість, але не має там спадкоємців, то його рухоме та нерухоме 

майно після його смерті буде передано у власність цієї держави (ст. 31 Угоди 

між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та 

співробітництво в цивільних справах [185]). Щоб уникнути таких наслідків 

можна заповісти, наприклад, 1%  майна будь-якій турецькій фізичній або 

юридичній особі, щоб формально з’явився в Турції спадкоємець і 

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

заповіт, а договір довічного утримання (догляду) тощо.  

Більше того, переважна більшість громадян не знає про те, що в Україні і 

багатьох країнах світу є право на обов’язкову частку в спадщині, яке може бути 

реалізоване незалежно від змісту заповідального розпорядження. Тому консул 

має не тільки запропонувати різні види заповітів і роз’яснити особливості їх 

посвідчення, а й найліпшим способом порекомендувати викласти волю 

заповідачу. Це положення вимагає системного сприйняття цивільного права, 

зокрема, коли заповідач вимагає від спадкоємців або відказоодержувачів 

певних дій, то гарантувати виконання його волі можна за допомогою під 

призначення спадкоємців, оскільки підпризначений спадкоємець стане 

найліпшим контролером дотримання його волі.   

Слід звернути увагу і на таку позицію: «Щоб уникнути незручних 

ситуацій іноземці-спадкодавці (на наш погляд, -заповідачів, а не спадкодавців) 

досить часто оформляють відразу кілька заповітів, а саме один на майно, що 

базується за кордоном, а інший заповіт – на майно, яке розташоване в Україні. 

Фактично, заповіт, призначений для України, оформляється у консульській 
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установі. Подібний підхід дає можливість вчасно уникнути непотрібних 

зволікань з боку нотаріальних органів і значно заощадити на грошових 

витратах, витрачених на проставляння апостиля» [191, - с. 472]. Перше, на що 

зверне свою увагу українській нотаріус в такій ситуації, що існує два заповіти, 

отже він візьме до уваги лише останній з них (ч. 3 ст. 1254 ЦК). Друге, для 

написання двох заповітів, щоб вони один одному не суперечили хоча в 

маленькій частині потрібна філігранна і скрупульозна праця, одночасно, над 

двома заповітами. Третє, щоб не виникало проблем з пошуком заповітів в 

жодній країні була прийнята Конвенція про запровадження системи реєстрації 

заповітів від 16.05.1972 року, ратифікована Законом N 2490-VI від 10.07.2010 р. 

[109], на підставі якої відомості про посвідчений заповіт можуть бути 

відображені в реєстрах країн, включаючи, й Україну і не віднайти заповіт буде 

неможливо. Тому консул має порадити скласти єдиний заповіт щодо всього 

майна іноземного заповідача, щоб застерегти виникнення негативних наслідків 

в Україні при сприйнятті і застосуванні двох заповітів.  

Щодо форми заповіту, то він має бути складений у письмовій формі та 

власноручно підписаний заповідачем.  

 У п. 3.8.2 Положення вказується, що заповіт може бути написаний 

власноручно заповідачем або за допомогою загальноприйнятних технічних 

засобів, але дане положення підлягає деталізації. Тобто, не вказано, що заповіт 

викладається заповідачем власноручно на простому папері. Консул на 

прохання заповідача може записати заповіт з його слів власноруч або за 

допомогою загальноприйнятих технічних засобів. 

 Щодо змісту заповіту, то у п. 3.8.2 Положення вказується, що ньому має 

зазначатися місце та час складення заповіту, дата та місце народження 

заповідача. Але крім даних реквізитів, у заповіті мають бути зазначені інші 

відомості, які мають істотне значення. Зокрема, щоб було простіше знайти та 

ідентифікувати спадкоємців, доцільно зазначати не тільки прізвище, ім’я по 

батькові спадкоємців, а й відомості про місце їх проживання або роботи.  
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Крім того, якщо заповіт посвідчувався у присутності свідків, то відомості 

про них мають бути обов’язково зазначені у посвідчувальному написі. Хоча 

статус свідка не визначений Законом, але ними повинні бути особи з повною 

цивільною дієздатністю, які згідно з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» 

зобов’язані зберігати відомості, які становлять предмет нотаріальної таємниці.  

 Але, якщо заповідач унаслідок фізичної вади, хвороби або з будь-яких 

інших причин не може власноручно підписати заповіт за його дорученням у 

його присутності та в присутності запрошених ним двох свідків заповіт може 

бути підписаний іншою фізичною собою, крім тієї, на користь якої 

заповідається майно. 

 Автор також вважає дуже важливим питання, яке стосується форм 

заповітів, які посвідчуються як щодо громадян України за кордоном консулом 

чи іноземним нотаріусом, так і іноземців на території України консулом 

держави іноземця чи українським нотаріусом. Нині важливе значення як для 

науки, так і практики мають Гаазька конвенція про колізію законів щодо форми 

заповідальних розпоряджень (1961р.) [110], Вашингтонська конвенція щодо 

форми міжнародного заповіту (1973) [108] тощо, тому, що у цих актах 

волевиявленню особи надається особливе і визначальне значення у 

розпорядженні її майном на випадок смерті. Це положення відповідає ст. 3 

Конституції України де: права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за 

свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов'язком держави [115]. 

 Тому вважаємо доцільним сформулювати у ЦК норму, яку назвати 

«Зміст, форма та реєстрація заповіту», узгодивши її зі ст. 1247 ЦК і викласти у 

такій редакції: 

 Стаття. Зміст, форма та реєстрація заповіту 

 «Заповіт має бути складений у письмовій формі та включати такі 

відомості: 

- місце та дату складання і посвідчення заповіту; 
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- особу, яка посвідчує заповіт; 

- відомості про заповідача, його прізвище ім’я по батькові, дата та м’ясце 

народження, місце проживання; 

- відомості про спадкоємця, його прізвище, ім’я по батькові, дата та рік 

народження, адреса місця проживання або роботи;  

- майно, яке заповідається, де знаходиться; 

- відомості про інших спадкоємців, осіб, які мають право на обов’язкову 

частку; 

- призначення виконавця заповіту; 

-  підпризначені спадкоємці, їх анкетні дані. 

Заповіт може бути викладений заповідачем чи особою якою він 

посвідчується власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних 

засобів.  

 Заповіт підписується власноручно заповідачем або іншою особою, якщо 

у силу фізичних вад він не може це зробити особисто, відповідно до ч. 4 ст. 207 

ЦК. 

 Інформація про посвідчений заповіт вноситься особами, які його 

посвідчили до Спадкового реєстру». 

 До повноважень консула належить також і посвідчення секретного 

заповіту та його оголошення. Проте процедура посвідчення та оголошення 

секретного заповіту, передбачена п.п.3.8.10-3.8.13 Положення потребує 

вдосконалення. 

 Процедурні питання посвідчення секретного заповіту нотаріусом 

досліджувались вченими. Так, Панталієнко Я.П. вказувала, що нотаріус не 

посвідчує секретних заповітів, а він лише фіксує волевиявлення особи щодо 

передачі на зберігання секретного заповіту, тобто він посвідчує факт, що саме 

заповідачем було подано секретний заповіт на зберігання, а не іншою особою. 

Секретність стосується лише нотаріуса, який засвідчує факт передачі йому на 

зберігання заповіту, зміст якого він не бачив, саме тому його і не посвідчував. 

Даний вчений висловив пропозицію про доцільність зміни назви даного 
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нотаріального провадження з «посвідчення секретного заповіту» на 

«посвідчення факту передачі секретного заповіту на зберігання нотаріусу» та 

запропонував внести зміни до ст. 1249 ЦК та Інструкції ( нині Порядку- Є.Ф.) 

вчинення нотаріальних дій нотаріусами України [156].  

 Підтримуючи дану пропозицію, вважаємо доцільним внести також 

відповідні зміни до п.3.8.8. Положення про порядок учинення нотаріальних дій 

у дипломатичних представництвах та консульських установах України про те, 

що консул не посвідчує секретні заповіти, а посвідчує факт передачі секретного 

заповіту йому на зберігання. Але така секретність заповіту не позбавляє 

заповідача права звертатись до консула за порадою щодо змісту такого 

заповіту. На нашу думку, заповідачу доцільно звертатись до консула за 

правовою допомогою щодо складання секретного заповіту. Якщо особа 

юридично необізнана, то можна з певною долею ймовірністю припустити, що 

такий заповіт може бути викладений з порушенням вимог законодавства. А це 

в остаточному рахунку, може призвести до необхідності його тлумачення у 

майбутньому спадкоємцями, відказоодержувачами. Консул, у силу обов’язку, 

щодо збереження нотаріальної таємниці не повинен розголошувати відомості, 

які стали йому відомі із посвідченням заповіту, бо у противному разі він 

нестиме відповідальність. Секретність заповіту стосується не консула, а третіх 

осіб, зокрема інших працівників консульської установи чи технічних 

працівників, секретаря, друкарки тощо [203].  

 На розвиток думки Панталієнко Я.П. щодо посвідчення секретного 

заповіту автором, у контексті діяльності консула, запропоновано змінити назву 

даної нотаріальної дії та викласти її у такій редакції : «Прийняття секретного 

заповіту на зберігання» та доповнити нею ст. 38 Закону. Крім того, у процедурі 

слід передбачити обов’язкову участь свідків при такій передачі заповіту 

(секретного ) на зберігання консулу, що унеможливить підміну конверта.  

 Запропоновано процедуру посвідчення консулом секретного заповіту і 

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

заповіт у присутності свідків, що є додатковою гарантією дотримання його 
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волі. Далі він запечатує цей заповіт у конверт із вказівкою даних про свідків та 

у  присутності консула вчиняє на ньому підпис. Конверт із заповітом він  

вкладає  в інший конверт, на якому заповідач знову вчиняє підпис, який 

засвідчується консулом. Щодо зберігання секретного заповіту консулом, то 

воно може бути тимчасове та зумовлено строком перебування заповідача в 

іноземній країні. Строк і спосіб передачі секретного заповіту до України, місце 

його оголошення може встановлюватися заповідачем. Доцільність 

запечатування даних про свідків у конверт із заповітом забезпечує 

унеможливлення тиску на них щодо розголошення нотаріальної таємниці.  

 Даний конверт передається на зберігання консулу та має зберігатися у 

справах дипломатичної чи консульської установи України до його передачі до 

Київського міського нотаріального архіву через Міністерство закордонних 

справ України.  

 Якщо ж конверт із секретним заповітом буде пошкоджений, що 

свідчитиме про його відкриття, або при відсутності підпису заповідача, 

незалежно від того, що за формою він може відповідати закону, ці обставини 

можуть бути підставами для визнання секретного заповіту недійсним. З 

урахуванням цього, обов’язковою умовою правил оголошення секретного 

заповіту має стати ознайомлення консулом свідків та усіх заінтересованих осіб 

зі станом конверту, де знаходиться секретний заповіт, безпосередньо перед 

його відкриттям. Якщо ж у зазначених осіб існують зауваження, то конверт не 

повинен відкриватися і він має досліджуватися експертом.  

 Цікавим для дослідження є також заповіт подружжя (спільний заповіт) 

щодо майна, яке належить йому на праві спільної сумісної власності, який 

також може посвідчуватися консулом. При його посвідчені консул повинен 

роз’яснити подружжю, яке склало спільний заповіт, що у випадку смерті 

одного із подружжя його частка у спільному майні переходить у користування, 

володіння до пережившого чоловіка (дружини). Даний перехід здійснюється за 

законом незалежно від волі іншого із подружжя. Та лише у випадку смерті 

другого із подружжя майно переходить до зазначених у заповіті подружжя 
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спадкоємців у власність. Після смерті одного із подружжя, другий із подружжя 

не може розпорядитися даним майном, оскільки консул при одержнані 

повідомлення про смерть одного із подружжя, може видати свідоцтво про його 

смерть та накласти заборону відчуження майна зазначеного у заповіті 

подружжя. Консул повинен також роз’яснити подружжю, що при житті вони 

вправі відмовитись від складеного ними спільного заповіту спільно. Така 

відмова підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Таким 

положенням потрібно доповнити п. 3.8.15 Положення.  

У ч. 3 ст. 1243 ЦК йдеться про те, що за життя дружини та чоловіка кожен 

з них має право відмовитися від спільного заповіту. Але виникає питання про 

те, а чи може переживший із подружжя відмовитись від зробленого ним 

особистого заповідального розпорядження щодо своєї частки. Слід погодитися 

із Фурсою С.Я, Фурсою Є.І. про те, що вважається неможливим обмежувати 

правоздатність власника щодо належного йому майна. Тому автори вважають 

можливою відмову того із подружжя, хто пережив, від зробленого ним 

особисто заповідального розпорядження і щодо належної цій особі частини 

спільного майна, тобто частково змінити зміст заповіту. Це положення 

зумовлено тим, що спадкоємець може негідно вести себе щодо того із 

подружжя, який залишився живим, тому позбавити живу людину права 

змінювати зміст заповіту не можливо, але останню волю померлого із 

подружжя змінювати не можна [224].  

 Але у контексті процедури посвідчення консулом спільного заповіту 

подружжя виникає питання про те, а хто повинен приймати відмову від 

спільного заповіту обох із подружжя або одного із них після смерті іншого, 

якщо заповіт подружжя посвідчував консул, а при відмові змінились умови та 

подружжя або один із них перестав проживати за кордоном. Заповіт 

знаходиться у справах консульської установи України та ще не переданий на 

зберігання до Київського міського державного нотаріального архіву. 

Вважається, що змінити свою волю заповідач може у будь-якого нотаріуса чи 

уповноваженої на вчинення нотаріальних дій з посвідчення заповітів особи, 
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головне, щоб найостанніша воля заповідача була належно зареєстрована в 

Спадковому реєстрі. Доцільно також доповнити ст. 57 Закону новим суб’єктом, 

який вправі скасувати заповіт, - консулом. 

Криштопою О.М. у зв’язку із приєднанням України до Базельської 

конвенції запропоновано: 

- вдосконалити процедуру реєстрації і передавання відповідної 

інформацію щодо заповітів; 

- уніфікувати процедуру діяльності нотаріусів з посвідчення заповітів; 

- встановити правила щодо передачі інформації про претендентів на 

майно (спадкоємців і кредиторів) та їх розшук в своїх країнах, а також 

оприлюднення інформації про такий розшук; 

- виробити узгоджену програму обміну інформацією про вжиття заходів 

до охорони спадкового майна та конкретизувати випадки, коли такі заходи 

мають вживатися в декількох країнах світу одночасно, де може знаходитися 

майно спадкодавця тощо [129]. Автор вважає цю пропозицію слушною і такою, 

що має бути відтворена в законодавстві та практичній діяльності нотаріусів і 

консулів. 

 

 

2.3. Нотаріальне посвідчення заяв щодо прийняття або відмови від 

прийняття спадщини та визначення статусу спадкоємців 

 

 

 Питанням прийняття спадщини або відмови від неї (з точки зору 

матеріального права) присвячували свої роботи такі українські вчені як Заїка 

Ю.О. , Рябоконь Є.О. [81], Кухарєв О.Є. [136] та ін. 

 Процедурним питанням прийняття нотаріусом заяв про прийняття 

спадщини або відмову від неї присвячували свої роботи такі українські вчені як 

Фурса С.Я., Фурса Є.І. [220; 227].  
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 Російські вчені Зайцева Т.І, Крашенінніков П.В. розкривали це питання 

лише у контексті діяльності нотаріусів та лише згадували, про те, що правом 

видачі свідоцтва про право на спадщину (підставою якого є подана нотаріусу 

спадкоємцем заява про прийняття спадщини - Є.Ф.) згідно основ законодавства 

про нотаріат наділені також консульські установи [83]. Гущиним В.В., 

Дмитрієвим Ю.А. також досліджувалися питання прийняття спадщини та 

відмови від неї у контексті норм матеріального права та діяльності нотаріуса у 

контексті прийняття таких заяв і судова практика з цих питань [30]. 

Щодо консулів, то процедурні питання прийняття заяв про прийняття 

спадщини та відмови від неї, фактично, не досліджувалися вченими, тому нині 

відсутні комплексні спеціальні наукові дослідження, які б базувалися 

безпосередньо на аналізі консульської практики із вчинення нотаріальної дії з 

видачі свідоцтва про право на спадщину та стосувались процедури даного 

провадження, яка потребує істотного вдосконалення, а також інших 

правочинів, які мають безпосередній вплив на оформлення такого свідоцтва, 

зокрема, прийняття та посвідчення заяв про прийняття спадщини та відмови від 

неї, а також відкликання таких заяв.  

 Сьогодні, коли значна частина українців перебуває за кордоном, виникла 

необхідність узгодження норм матеріального права, зокрема, міжнародного 

приватного із процесуальними нормами, які регламентують процедуру 

вчинення консулом таких нотаріальних дій. 

 Тому нашою мету є аналіз норм матеріального права, норм 

законодавства про нотаріат, які регламентують процедуру прийняття заяв про 

прийняття спадщини або відмову він неї та їх відкликання як в нотаріальну, так 

і консульському порядку. При цьому, вважаємо доцільним проаналізувати 

консульську практику, а також простежити в дії норми міжнародного та 

іноземного права деяких країн, які мають істотний вплив на посвідчення 

консулом правочинів, що стосуються цих питань. Також на науковому рівні 

запропонуємо певні моделі, шляхи вирішення конкретних життєвих ситуацій, з 

якими консул стикається при вчиненні таких нотаріальних дій.  
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 Перш ніж говорити про прийняття спадщини та видачі консулом 

свідоцтва про право на спадщину слід визначитись із правом, яке підлягає 

застосуванню до даних правовідносин. У теорії міжнародного приватного 

права існує два підходи до вирішення даного питання: беруться до уваги 

прив’язка до права країни, громадянином якої був спадкодавець (lex patriae ) чи 

прив’язка до права країни, у якій спадкодавець мав останнє (постійне) місце 

проживання (lex domicilii) [102].  

 Виходячи із статей 70 Закону «Про міжнародне приватне право», якщо 

спадкоємець громадян України мав останє місце проживання за кордоном та 

там знаходилось усе його майно, то місцем відкриття спадщини буде країна, де 

він мав останє постійне місце проживання [182].  

Отже, заява про приняття спадщини має бути подана спадкоємцем 

особисто консулу, якщо спадкоємці проживали разом із померлим за кордоном, 

або можуть туди особисто прибути, щоб подати йому таку заяву особисто.  

Проте, якщо спадкоємець проживає в Україні та не може особисто 

прибути до консула він має право направити таку заяву поштою, справжність 

підпису на такій заяві має бути нотаріально засвідченою (п.п. 3.11.6 

Положення). Дана заява не повинна проходити легалізацію, оскільки даний 

документ оформлений нотаріусом України буде використовуватися консулом 

України, а дані особи належать до однієї правової системи. Автор вважає, що 

такі заяви можуть бути передані і через консульський відділ Міністерства 

закордонних справ України або у порядку п.17 ст. 34 Закону шляхом передачі 

заяв фізичних, юридичних осіб іншим фізичним юридичним особам.  

 Крім того, при оформленні нотаріусом такої заяви для направлення її 

консулу важливим є дотримання певних умов прийняття спадщини, які мають 

враховуватися нотаріусом. Так, ч. 2 ст. 1268 ЦК не допускається прийняття 

спадщини з умовою чи застереженням. Щодо строків, то така заява має 

подаватися у строки передбачені ст. 1270 ЦК. При поданні такої заяви мають 

враховуватися також положення ст. 1269 ЦК щодо оформлення заяв від певних 

осіб. Що ж стосується заяви про прийняття спадщини від імені малолітньої, 
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недієздатної особи, то вона подається її батьками (усиновлювачами), опікунами 

(зразок заяви про прийняття спадщини поданої від імені малолітньої особи 

[181, С. 299]).  

 Хоча як зазначається в літературі закон не містить необхідності подання 

такої заяви від імені малолітньої особи, але, у свою чергу, надає можливість 

законному представнику таку заяву подати нотаріусу (а також консулу ̶ Є .Ф.) . 

Необхідність подання такої заяви може бути викликана бажанням заявити про 

наявність спадкоємця у разі побоювання приховування наявності малолітнього 

або неповнолітнього правонаступника співспадкоємцями з метою збільшення 

їх частки у спадковому майні [181, С. 300].  

Особа, яка досягла 14 років має право подавати самостійно таку заяву 

нотаріусу, тобто без згоди своїх батьків або піклувальна та оформляти таку 

заяву у нотаріуса для подання консулу. Але, як зазначають деякі автори, 

оскільки у такої особи відсутній документ з фотокарткою, що встановлює її 

особу, логічним буде залучати до участі у складанні такого документа батька 

або матір дитини з метою підтвердження особи неповнолітнього [181, С. 300].  

Нічого ні в ЦК, ні в Положенні не сказано про порядок подання консулові 

заяви про прийняття спадщини обмежено дієздатною особою. На нашу думку, 

така заява може подаватися обмежено дієздатним спадкоємцем самостійно без 

згоди піклувальника, а от щодо отримання та розпорядження спадщиною, то 

вчинення таких дій можливе лише за згодою піклувальника. Тому дане 

положення має враховуватися консулом при видачі такому спадкоємцеві 

свідоцтва про право на спадщину і знайти свої нормативне закріплення у 

Положенні.  

Якщо спадкоємцями є й іноземні громадяни, то заява від них про 

прийняття спадщини, направлена консулу України, має бути належно 

оформлена, тобто легалізована компетентним органом держави їх перебування 

чи дипломатичною, консульської установою країни перебування спадкоємця.  

Але дискусійним серед вчених та практиків є питання про те, чи така 

заява, яка має бути направлена консулу чи нотаріусу про прийняття спадщини 
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має посвідчуватися чи на ній має засвідчуватися справжність підпису? 

Прийняття спадщини є особистісним правом особи, яке вона реалізує шляхом 

вчинення одностороннього правочину, який здійснюється за певних умов та 

тягне за собою певні юридичні наслідки, тому зміст заяви про прийняття 

спадщини має відповідати певним вимогам законодавства, зокрема, статтям 

1268, 1269 1273 1274 ЦК, дотримання яких має перевіряти нотаріус, бо у 

противному разі він не може прийняти заяву про прийняття спадщини.  

 Тому, на нашу думку, під належним оформлення такої заяви слід 

розуміти не засвідчення на ній підпису спадкоємця, а посвідчення такої заяви 

як одностороннього правочину, оскільки у теорії нотаріального процесу 

поняття «посвідчення» та «засвідчення» несуть різне змістовне навантаження. 

Так, посвідчення безспірних фактів полягає у встановленні нотаріусом 

існування даного факту, наданні йому юридичної вірогідності, тобто для особи 

у результаті посвідчення такого факту нотаріусом мають виникнути юридичні 

наслідки. Щодо засвідчення безспірних фактів – це підтвердження нотаріусом 

факту точної відповідності копії оригіналу, факту підпису документа, тією 

особою, прізвище якої зазначається у підписі [222]. Як бачимо, при прийнятті 

спадщини нотаріус чи консул має посвідчувати волевиявлення спадкоємця на 

отримання спадщини в цілому, а не частково, за відсутності умов та 

застережень, яке повинно здійснюватися вільно, на власний розсуд, без тиску з 

боку інших заінтересованих осіб. Тому недостатньо для прийняття спадщини 

підтвердження факту підпису особи на заяві, прізвище якої зазначається у 

підписі.  

У цьому зв’язку, слід внести зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій 

нотаріусами України та Положення про порядок учинення нотаріальних дій у 

консульських установах і дипломатичних представництвах України, що такий 

правочин має посвідчуватися у порядку п. 1 ч. 1 ст. 34 та 38 Закону, а не на 

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

З аналізу ч. 5 ст. 1269 ЦК вбачається, що особа, яка подала заяву про 

прийняття спадщини, може відкликати її протягом строку, встановленого для 
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прийняття спадщини. У ст. 1273 ЦК йдеться про відмову від спадщини, а в ч. 6 

цієї норми - про право спадкоємця на відкликання заяви про відмову від 

прийняття спадщини.  

На нашу думку, це різні правові ситуації - розпорядчі дії. Тому слід 

виокремити такі види заяв: 

1. заява про прийняття спадщини (ст. 1269ЦК); 

2.  заява про відкликання заяви про прийняття спадщини ( ч. 5 ст. 1269 

ЦК); 

3.  заява про відмову від прийняття спадщини (ст.1273ЦК); 

4.  заява про відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини (ч. 

6 ст.1273 ЦК).  

Щодо відкликання заяви про прийняття спадщини, то у Положенні дана 

розпорядча дія не отримала своєї регламентації, тобто процедура оформлення 

консулом такого відкликання заяви і які наслідки з точки зору процесуального 

права воно породжує. На нашу думку, така заява має бути належно оформлена, 

тобто посвідчена і стати підставою для залишення заяви про прийняття 

спадщини без розгляду, що не позбавить особу можливості повторно 

звернутися до консула за отриманням свідоцтва про право на спадщину 

(наприклад, як це питання вирішено у цивільному процесі щодо повернення 

позовної заяви, якщо позивач до відкриття провадження у справі подав заяву 

про повернення йому позову п. 1 ч. 3 ст. 121 ЦПК). Якщо ж особа виявить 

бажання до сплину 6 місячного терміну все ж таки прийняти спадщину, 

наприклад, вона не домовилась з іншими спадкоємцями щодо розподілу майна, 

грошової компенсації її частки тощо вона може повторно подати заяву про 

прийняття спадщини, тобто така можливість буде не втрачена.  

У п.п. 3.11.7 Положення йдеться про відмову від прийняття спадщини, 

але нічого не сказано, а як має бути процесуально оформлена така відмова від 

спадщини, які наслідки настануть у разі, якщо заява не відповідає вимогам 

щодо змісту та форми, не дотримані (пропущені) строки відмови від спадщини, 

порядок подання такої заяви, тобто як має діяти консул за таких умов. На нашу 
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думку, відмова від прийняття спадщини має бути оформлена письмовою 

заявою, яка особисто подається спадкоємцем консулові або шляхом 

направлення належно оформленої заяви, тобто нотаріально посвідченої. Як 

автором зазначалось вище щодо заяви про прийняття спадщини то, оскільки ця 

заява вміщує розпорядчі дії, вона має посвідчуватися як односторонній 

правочин, оскільки консула цікавить не лише той факт, що така відмова 

зроблена певною особою, але й те, що така заява повинна відповідати нормам 

матеріального права, зокрема умовам такої відмови, які передбачені ст. 1274 

ЦК, бо у противному разі консул повинен відмовити особі у посвідченні такого 

правочину.  

На нашу думку, така заява має включати такі реквізити: назву 

консульської установи, прізвище, ім’я, по батькові спадкоємця (особи, яка 

виявила бажання відмовитись від спадщини), адреса постійного проживання, 

тимчасового, перебування на консульському обліку, строк дії візи, назва заяви, 

прізвище, ім’я, по батькові померлого спадкодавця, рік народження, останнє 

місце проживання, дата смерті, наявність спадкового майна, вказівка про 

відмову від спадщини (але у цьому пункті консул має роз’яснити особі порядок 

такої відмови з урахуванням положень ст. 1274 ЦК).  

Якщо спадкування здійснюється за заповітом, то спадкоємець за 

заповітом може відмовитись від прийняття спадщини на користь іншого 

спадкоємця за заповітом, зазначивши його прізвище, ім’я, по батькові. Якщо 

заповідачем був підпризначений спадкоємець, особа на ім’я якої складено 

заповіт, може відмовитись від спадщини лише на користь особи, яка є 

підпризначеним спадкоємцем. Якщо спадкування здійснюється за законом, то 

спадкоємець за законом може відмовитись від прийняття спадщини на користь 

будь-кого із спадкоємців за законом незалежно від черги.  

 Відмова від прийняття спадщини регламентована у п.п. 3.11.7, 3.11.8 

Положення, але слід зазначити, що даний пункт Положення фактично дублює 

норми матеріального права, а сама процедура прийняття такої відмови від 

спадщини консулом не регламентована», хоча Положення про вчинення 
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нотаріальних дій у дипломатичних та консульських установах України є саме 

процесуальним актом.  

Так, у п.п. 3.11.8 Положення йдеться лише про те, що така заява 

подається консулові, а які вимоги пред’являються до такої заяви нічого не 

сказано. Не розкрита процедура прийняття консулом відмови від прийняття 

спадщини фізичною особою, цивільна дієздатність, якої обмежена, 

неповнолітньою особою віком від 14 до 18 років, а також малолітньою та 

недієздатною особою. 

У Положенні йдеться тільки про суб’єктів, які мають сприяти зазначеним 

вище суб’єктам у реалізації такої відмови від спадщини. Зокрема, у ч. 2 

ст.1273ЦК передбачено, що фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена 

може відмовитися від прийняття спадщини за згодою піклувальника і органу 

опіки та піклування. Дана норма матеріального права знайшла своє 

відображення у Положенні, проте важливе значення має порядок оформлення 

такої згоди піклувальника та заяви про відмову від прийняття спадщини 

спадкоємцем, який обмежений у дієздатності. На нашу думку, нотаріальна 

процедура отримання такої згоди від піклувальника потребує певної 

регламентації, оскілки виходячи з редакції ч. 2 ст. 1273 ЦК сам обмежено 

дієздатний спадкоємець може відмовитися від спадщини. Піклувальник може 

особисто з’явитися до нотаріуса та висловити письмово таку згоду, яка буде 

підставою для оформлення від імені обмежено дієздатного спадкоємця заяви 

про відмову від прийняття спадщини, яка по суті передбачає собою правочин 

розпорядчого характеру. Проте в Законі України «Про нотаріат», в Положенні 

про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України відсутня така 

процедура. А належне оформлення такої згоди має істотне значення для 

охорони спадкових прав обмежено дієздатного спадкоємця, оскільки 

піклувальник може зловживати своїми правами.  

Тому консул, як і нотаріус при вчиненні даного правочину має 

перевірити, чи не надана така згода в результаті тиску, умислу, омани тощо. 
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Може виникнути й питання про те, що правочин вчинений внаслідок помилки, 

оскільки до раніше наведених видів заяв необхідно ввести підвиди.  

Так, автор вважає, що доречно ставити питання про відмову від 

спадкування, а не від спадщини. Пояснити це положення можна з урахуванням 

положення ч. 5 ст. 1275 ЦК де буквально йдеться про таке: «Відмова 

спадкоємця за заповітом від прийняття спадщини  не позбавляє його права на 

спадкування за законом». Дане  положення не узгоджується із тим сенсом, який 

має нести ця норма. Тут йдеться про те, що спадкоємець за заповітом 

наділяється правом відмовитися від спадкування за заповітом, а не «від 

прийняття спадщини», оскільки у разі неприйняття спадщини внаслідок  

відмови він не спадкуватиме й за законом. Отже, на нашу думку, спадкоємець 

за заповітом може відмовитися від спадкування: 

- загалом, тоді він не спадкуватиме і така заява може називатися заява 

про відмову від прийняття спадщини; 

- за заповітом, тоді він буде потенційно вправі спадкувати за законом, 

якщо не буде інших спадкоємців за заповітом і не був підпризначений 

спадкоємець.  

Саме тому консул має з’ясовувати, який вид відмови він використовує і 

це положення має фіксуватися в посвідчувальному написі після роз’яснення 

наслідків відповідного виду відмови від спадкування.  

Отже, пропонується ч. 5 ст. 1275 ЦК викласти  у такій редакції: «Відмова 

спадкоємця за заповітом від спадкування за заповітом не позбавляє його права 

на спадкування за законом». 

Крім того, виникає питання - згода піклувальника на відмову від 

прийняття спадщини обмежено дієздатним спадкоємцем може бути 

нотаріально посвідчена чи заява про відмову від спадщини має оформлятися за 

обов’язкової безпосередньої участі піклувальника . Щодо згоди органу опіки та 

піклування (дозволу ̶ п .п. 3.27. п. 3 Глави 10 Порядку вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України), то вона має бути виражена у певній формі, зокрема, 
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у рішенні чи розпорядженні органу, якому підпорядкований орган опіки та 

піклування.  

На нашу думку, у посвідчувальному написі на заяві про відмову у 

прийнятті спадщини обов’язково має бути вказівка на те, що підставою для 

такої відмови є згода піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування. 

Щодо відмови від спадщини та правових наслідків такої відмови, то 

консул повинен роз’яснити спадкоємцеві та піклувальнику зміст ст. 1275 ЦК з 

урахуванням виду спадкування за заповітом чи законом. 

Те, що заява про прийняття спадщини, заява про відкликання заяви про 

прийняття спадщини, заява про відмову від прийняття спадщини та заява про 

відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини є різними інститутами 

свідчить п.11.1. розділу XI. Особливості формування спадкових справ Правил 

нотаріального діловодства [168]. 

Щодо відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини, то вона 

може бути особисто подана консулу або направлена поштою належним чином 

оформлена, тобто посвідчена (аргументація такого висновку висловлена вище). 

Якщо заява про відмову від спадщини відкликана протягом строку, 

встановленого для її прийняття, то для особи наступають наслідки, які 

передбачені ст. 1273 ЦК, тобто вона відновлює своє право на спадкування. 

Важливість розглянутих процесуальних актів важко переоцінити не 

тільки тому, що вони можуть стосуватися величезних спадщин, а й через те, що 

вони мають вплив на права громадян та інтереси держави, безпосередньо 

впливають на діяльність консулів та зумовлюють виникнення або припинення 

спадкових правовідносин. Наведене ж вище доводить, що при величезній 

міграції по всьому світу українців, питання діяльності консулів не в повній мірі 

конкретизовані і потребують удосконалення на підставі врахування наукових 

досліджень [197, ].  

Так, консули можуть не тільки посвідчувати заяви про відмову від 

спадщини чи її прийняття, а й передавати такі заяви фізичних та юридичних 
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осіб іншим фізичним та юридичним особам та видавати свідоцтва про передачу 

такої заяви. 

Щодо передачі заяв фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та 

юридичним особам та видачі свідоцтва про передачу такої заяви (п.2), то, на 

думку автора, не існує ніяких перешкод щодо вчинення консулом такого 

нотаріального провадження. Слід погодитися із вченими, які вважають 

доцільним доповнити такою нотаріальною дією ст. 38 Закону, оскільки така 

необхідність (передачі такої заяви) виникає, якщо зацікавлені особи хочуть 

мати безспірні докази факту передачі такої заяви. Така форма нотаріальної 

послуги відрізняється від відправки аналогічної заяви поштою , що має 

здійснюватися юридично грамотно, а також повинна мати офіційно визначений 

правовий зміст і передбачені випадки застосування [223,̶  С. 144-148, 165-166, 

484-499.]. Наприклад, консул може оформляти заяву про прийняття спадщини, 

відмову від прийняття спадщини, яка знаходиться на території України, такі 

заяви мають істотне праве значення, тому консул може за допомогою 

факсимільного зв’язку (технічні засоби) чи спеціальною поштою, електронною 

поштою передати таку заяву нотаріусу України.  

 Але як зазначають деякі автори, така пошта має бути надійно захищена 

системою кодів та доступу до таких документів [25,.  ̶  С. 106.], на такій заяві 

може мати місце електронний підпис нотаріуса. Доцільність передачі консулом 

таких заяв може бути зумовлена тим, що такі заяви потребуватимуть 

термінового вирішення життєво важливих питань, наприклад, з метою 

термінового припинення дії довіреності, на підставі якої на території України 

може бути вчинений правочин, який особа передумала вчиняти [25,.  ̶  С. 106.]. 

На думку автора, передача консулом такої заяви про прийняття спадшини може 

розцінюватися як один із способів забезпечення доказів. 

Коли ж правонаступники спадкодавця набувають статус спадкоємців, то 

цей факт повинен мати юридичне значення та фіксуватися. Істотне значення 

для міжнародного спадкування у країнах-членах Європейського Союзу відіграв 

Регламент про компетенцію, застосовуване право, визнання та виконання 
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рішень, прийняття та виконання нотаріальних актів з питань спадкування, а 

також про створення європейського свідоцтва про спадкування (надалі ̶ 

Регламент «Рим IV»), прийнятий Європейським Парламентом і Радою 4 липня 

2012р. № 650/2012. Зокрема, така значимість цього акту комунітарного права 

зумовлена тим, що пунктом 67 Регламенту «Рим IV» було запроваджене 

європейське свідоцтво про спадкування (European Certificate of Succession).  

Як зазначає В.І. Кисіль метою видачі такого свідоцтва є спрощення на 

території ЄС формальностей, що пов’язані із встановленням статусу 

спадкоємця або повноважень адміністратора спадкової маси. На підставі такого 

документу будь-який громадянин країни ЄС зможе без додаткових 

формальностей підтвердити свій статус спадкоємця в іншій країні державі-

учасниці. Видача такого сертифікату (свідоцтва) не є обов’язковою, оскільки 

спадкоємці чи адміністратор спадкової маси можуть використовувати інші 

документи, передбачені відповідними законодавчими актами. Але якщо 

пред’явлений такий сертифікат, то ніякі інші документи не повинні 

витребуватися. Свідоцтво підтверждує такі обставини: а) статус та / або права 

кожного із спадкоємців за законом або за заповітом та розмір належних їм 

часток; б) виділ певного майна, що входить до спадкової маси на користь 

спадкоємця (спадкоємців) за законом або за заповітом; в) повноваження 

виконавця за заповітом або адміністратора спадкової маси [103, ̶ С. 364.].  

 Виходячи із аналізу нотаріальної та консульської практики щодо 

вчинення нотаріальних дій зі спадкування майна виникають ситуації, коли 

спадкоємцеві необхідно підтвердити свій статус, а документи, які визначають 

статус потенційного спадкоємця, його комлекс прав та обов’язків не 

передбачені ні Законом, ні Положенням про порядок вчинення нотаріальних 

дій нотаріусами України та Положенням про порядок учинення нотаріальних 

дій в дипломатичних представництва та консульських установах України. Але 

спадкоємці під час підготовки до видачі свідоцтва про право на спадщину 

можуть чи повинні вчиняти ряд дій, необхідних для отримання спадщини. 

Зокрема, спадкоємці мають право витребувати докази, необхідні для видачі 
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свідоцтва про право на спадщину, у суді чи у виконавчому провадженні може 

ставитися питання про правонаступника померлого учасника тощо.  

 На нашу думку, доцільно передбачити у Законі «Про нотаріат» норму, 

яка б регламентувала повноваження нотаріуса та консула з вчинення 

нотаріального провадження з посвідчення факту, що фізична чи юридична 

особа є спадкоємцем. На підтвердження статусу потенційного спадкоємця має 

видаватися свідоцтво, яке повинно мати таку назву «Свідоцтво потенційного 

спадкоємця». У свідоцтві мають зазначатися відомості: 

1) встановлення факту смерті спадкодавця, після якого 

вирішується  

питання про правонаступництво; 

2) визначення факту прийняття спадщини спадкоємцем (ями); 

3) наявність заповіту і персоніфікація заінтересованих осіб,  

включаючи, відказоодержувачів, осіб, на користь яких встановлений сервітут 

тощо; 

4) наявність у нотаріуса (консула) заяв кредиторів. 

Така інформація надасть можливість спадкоємцям реалізувати права, а 

іншим особам, зокрема, судам встановити межі їх прав та інтересів. 

Але нині неможливо говорити про вдосконалення законодавства, яке 

регулює процедуру вчинення нотаріальних дій консула лише на теоретичному 

рівні, оскільки як зазначають деякі автори наука про нотаріат має базуватися не 

лише на теорії, а має вивчати практику, зокрема, діяльності консула із 

вчинення нотаріальних дій, та на її підставі робити прогнози розвитку та 

пропозиції щодо втілення наукових розробок у законодавство про нотаріат 

[221]. Тому автор для подальших наукових пошуків взяв за мету 

проаналізувати практику консульських установ з питань вчинення 

нотаріальних дій.  

До автора потрапила цікава для наукового аналізу практична правова 

ситуація, вирішення якої можливе з різних правових підстав. При цьому, 

завдання, які поставив собі автор орієнтоване на науковий аналіз букви і духу 
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закону щодо реального змісту заяви громадянина України, який перебував за 

кордоном та звернувся до консула за оформленням заяви про відмову від 

спадщини. З цілком зрозумілих причин, у наведеній нижче заяві змінені дані 

про особу, яка звернулася до консула, та не персоніфікований консул України, 

але сам зміст заяви викладений буквально. 

Так, до консула звернувся один із спадкоємців за оформленням заяви про 

відмову від прийняття спадщини, яку йому потрібно було направити до 

державної нотаріальної контори м. Києва, де була відкрита спадщина. Заява 

була такого змісту :  

До державної нотаріальної контори  

Кузнецова Віталія Івановича, 

зареєстрований в м. Києві, по вул. Героїв праці, буд.12, кв.5  

ЗАЯВА 

про відмову від прийняття спадщини 

Шістнадцятого числа, серпня місяця дві тисячі тринадцятого року помер 

мій батько (Кузнецов Іван Іванович, 1945року народження), який на день 

смерті був зареєстрований у м. Києві, по вул. Героїв праці, буд. 12 кв. 5. 

Після його смерті залишилась спадщина. 

Повідомляю державну нотаріальну контору, що від права на прийняття 

спадщини я (Кузнецов Віталій Іванович), відмовляюся на користь дружини 

спадкодавця (Кузнецової Любові Миколаївни), яка мешкає за адресою: м. Київ 

вул. Героїв праці, буд. 12 кв. 5.  

Зміст статей 1273,1274,1275 ЦК України мені роз’яснено. 

Також повідомляю державну нотаріальну контору, що я співвласник 

квартири №5(п’ять), що знаходиться в м. Києві по вулиці Героїв праці, будинок 

12 (дванадцять) не заперечую проти визначення частки померлого у праві 

спільної власності на вищевказану квартиру у розмірі ¼ (однієї четвертої).  

 Заявник (підпис) 

 Особа просила консула засвідчити справжність підпису на даній заяві . 

Консул, згідно п . 6 ч. 1 ст. 38 Закону України «Про нотаріат» (надалі ̶ Закон ) 
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[88], Консульського статуту України [125] та Положення про порядок вчинення 

нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах 

України (надалі ̶ Положення ) [162], наділений повноваженнями на вчинення 

такої нотаріальної дії. 

Але консул, ознайомившись із змістом такої заяви, опинився у ситуації, 

коли він не знав як йому діяти, оскільки для вчинення такої нотаріальної дії 

слід враховувати умови, які передбачені ст. 78 Закону: зміст документу не 

повинен суперечити закону, документ не повинен мати характер угоди та не 

може містити у собі відомості, які порочать честь та гідність людини. 

Консул не може засвідчувати справжність підпису фізичної особи на 

документі, у якому стверджуються обставини, право посвідчення яких 

належить лише відповідному державному органові (час народження, шлюбу, 

смерті, наявність хвороби, інвалідності, права власності на майно тощо). 

Справжність підпису на зазначеному документі може бути засвідчена в разі, 

якщо документ призначений для подання до компетентних органів іншої 

держави (п. 3.13. 3 Положення про порядок учинення нотаріальних дій у 

дипломатичних та консульських установах та України). Але наведений перший 

і другий абзац заяви не несуть у собі змісту, який би спонукав до дій будь-яких 

осіб, та не мають характеру поширення неперевіреної інформації, оскільки 

заява спрямовується до державної нотаріальної контори, яка має володіти не 

тільки відповідними відомостями, а й не вправі сприймати інформацію заяви як 

достатню для відкриття спадкової справи тощо, оскільки нотаріус при відкритті 

спадщини має брати до уваги лише свідоцтво про смерть як допустимий засіб 

доказування смерті спадкодавця.  

Складність сприйняття консулом даної заяви була зумовлена її змістом на 

предмет того, а чи не має цей документ характеру угоди.  

У цьому зв’язку, слід зразу зазначити, що чинний Цивільний кодекс 

України майже не оперує терміном «угода», на зміну якому був введений 

термін «правочин», який повинен був знайти свої відповідне закріплення у 
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Законі України «Про нотаріат», але законодавець не послідовно підійшов до 

вирішення цієї проблеми.  

У деякі норми Закону України «Про нотаріат» були внесені зміни, 

наприклад, статті 34, 44, 45, 49, а у інші ні. Так, у п. 1 ст. 34 Закону вказується, 

що нотаріуси посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо), а 

у п. 1 ч. 1 ст. 38 Закону консульські установи вчиняють нотаріальні дії: п. 1 - 

посвідчують угоди (договори, заповіти, довіреності тощо)… Проте у п. 3.13 

Положення йдеться про угоди та одночасно правочини, тобто законодавцем ці 

поняття сприймаються як синоніми.  

Така неузгодженість законодавства призводить до їх різного тлумачення 

на практиці та як правильно зазначає Дзера О.В., що у ЦК, ГК, СК не завжди 

послідовно й узгоджено застосовуються такі юридичні категорії як правочин, 

угода, договір, а відтак постає питання про принципи їх застосування у судовій, 

нотаріальній практиці та іншій правозастосовчій діяльності.  

Базовим критерієм тут має слугувати положення ст. 11 ЦК про те, що 

підставами виникнення цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та 

інші правочини. Формально серед цих підстав не зазначені угоди , ні так звані 

домовленості. Однак не можна не зважати на те, що численні спеціальні закони, 

нормативно-правові акти (наприклад, Закон України «Про нотаріат . ̶ Є.Ф.) 

містять посилання на «угоди» у розумінні договорів, а також на те, що 

розглядувані терміни стали звичними для населення і правознавців.  

Аналізуючи викладене, вважаємо за доцільне запропонувати таку 

концепцію співвідношення зазначених термінів: 

1) двосторонні й багатосторонні правочини є договорами і водночас 

угодами; 

2) договори й угоди ̶ тотожні поняття; 

3) термін «домовленість» необхідно розуміти як договір чи угоду тільки 

тоді, коли результат такої домовленості оформлено  відповідно до вимог 

законодавства з дотриманням вимог встановлених для укладання договору. 
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Отже, не кожний правочин є договором (угодою), а лише той який 

опосередковує обопільну домовленість двох чи більше осіб, спрямовану на 

набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків [35].  

Автор сприймає в широкому теоретичному контексті заяву однієї особи 

навіть з пропозицією укласти договір, максимально, як правочин та як оферту, 

одночасно, який може бути акцептований іншою стороною або ні. В першому 

випадку акцепт надасть правовідносинам характер угоди, а в другому – ні, і в 

такій ситуації оферта так і залишиться одностороннім правочином без 

адекватних йому правових наслідків.  

У контексті аналізу наведеної вище заяви та подальших дій консула, слід 

зазначити, що така заява не містить змісту угоди (договору), оскільки вона не 

містить обопільної домовленості двох чи більше осіб, спрямованої на набуття, 

зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Таку заяву слід 

розцінювати як правочин, оскільки спадкоємець висловив своє волевиявлення 

на відмову від спадщини на користь дружини спадкодавця (ст. 1274 ЦК), тому 

вона, на нашу думку, має підлягати нотаріальному посвідченню консулом.  

Звернемо увагу на те, що консули не повинні проводити подібні 

дослідження для того, щоб реагувати на заяви громадян, тому поява у нього 

перших сумнівів щодо можливості вчинення нотаріального провадження буде 

підставою до відмови у вчиненні нотаріальної дії. Пояснити обережність 

консулів не складно, оскільки вчинення нотаріального провадження за межами 

закону буде сприйнято правоохоронними органами як перевищення наданих 

йому повноважень з усіма негативними наслідками, передбаченими 

Кримінальним кодексом України. Поки що у теорії не розглядалось питання 

про можливість консулів діяти у межах аналогії закону чи права, хоча їх 

діяльність аналогічна діяльності нотаріусів і відповідні повноваження мусять 

адаптуватися до діяльності перших. Такий ухил зумовлений як загальним 

положенням про сприяння консулом громадянам в реалізації їхніх прав, так і, 

безпосередньо, ст. 3 Конституції України. При цьому, слід брати до уваги, що 

громадяни України, коли вони звертаються до консулів, знаходяться на 
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території іноземної держави, тому потребують особливої уваги і турботи з боку 

консулів у сприянні їм в реалізації їхніх прав на території Батьківщини.  

Але проблемність наведеного документа не обмежується вже 

проаналізованим ускладненням, оскільки вона містила не лише положення про 

відмову від спадщини, а й іншу інформацію, яка у деякій мірі суперечить 

формам заяв про відмову від спадщини, які передбачені Правилами ведення 

нотаріального діловодства.  

Тому у консула виникло питання, а чи може він посвідчувати в одній 

заяві відмову від спадщини та повідомлення державної нотаріальної контори 

про те, що спадкоємець як співвласник квартири № 5(п’ять), що знаходиться у 

м. Києві по вулиці Героїв праці, будинок 12 (дванадцять) не заперечує проти 

визначення частки померлого у праві спільної власності на вищевказану 

квартиру у розмірі ¼ (однієї четвертої).  

З формального боку, доволі часто консули як і нотаріуси сприймають 

зразки процесуальних документів (форми запропоновані нотаріальним 

діловодством) як однозначно встановлені, куди неприпустимо вносити будь-які 

зміни. Але не можна сприймати діяльність нотаріусів та консулів лише 

формально і такі вимоги, які пред’являються до форм нотаріальних документів 

правилами нотаріального діловодства вище ніж бажання осіб, які до них 

звертаються. В жодному законі не існує обмежень щодо кількості умов заяви 

тощо. Некоректними вважаються лише заяви, які спрямовуються одночасно до 

нотаріуса та суду тощо, оскільки вони різні за правовою спрямованістю. Тому 

автор вважає, що формально обмежувати зміст заяв, за посвідченням яких 

особа звертається до нотаріуса, консула неприпустимо. Якщо заяву пише сама 

особа, то мусимо допускати викладення її змісту так, як вона цього бажає. 

Якщо особа обмежена в праві змінювати умови заяви, то вона має лише 

підписувати заяву.  

За аналогією, якщо особа акцептує оферту, то вона погоджується з усіма 

її умовами, якщо ж вона вносить зміни в умови оферти, то відповідна зустрічна 

заява буде розцінюватися як нова оферта (ст. 646 ЦК). Тому формально можна 
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стверджувати, якщо особа не складала текст заяви, а лише його підписувала, це 

має бути відображено у тексті заяви.  

 У порядку підготовки до вчинення даної нотаріальної дії консул мав 

встановити ряд обставин, які б надали йому можливість вирішити питання про 

можливість вчинення даної нотаріальної дії: 

 - чи не пройшов строк для подання заяви про відмову від спадщини, 

оскільки на заяві дата не вказана;  

 - з якою метою заявник повідомляє нотаріальну контору, що він як 

співвласник квартири не заперечує проти визначення частки померлого у праві 

спільної власності на вищевказану квартиру у розмірі ¼. При цьому, слід було 

уточнити у заявника усіх власників цієї квартири, оскільки із неї слідує, що 

власниками є син, батько та його дружина. Тобто їм належатиме по 1/3 частині 

квартири, а у заяві йдеться про те, що батькові належить ¼ частини, можливо 

не вказаний хтось із співвласників.  

Крім того, слід було звернути увагу на понятійний апарат, зокрема, 

заявником вжито термін «визначення» частки у праві спільної власності на 

квартиру. Цивільний кодекс України оперує такими поняттями як «виділ» 

(статті 364,370 ЦК) та «поділ» (статті 367,372 ЦК). У заяві йдеться саме про 

визначення, що, на думку автора, може передбачати виділ ¼ частки батька, 

який помер у спільній сумісній власності, або визначення в натурі, тобто на 

підставі нотаріально посвідченого договору, але не у судовому порядку, 

оскільки заява спрямовувалася до нотаріальної контори.  

Статтею 370 ЦК передбачено, що співвласники мають право на виділ у 

натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності. У разі виділу частки 

із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із 

співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інакше не 

встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.  

Отже, із змісту заяви вбачається , що йдеться про визначення (виділ) 

частки батька ̶ одного із співвласників спільної сумісної власності, який помер ( 

ч. 2, 3 ст. 364 ЦК), у розмірі ¼ (однієї четвертої). Але при відмові від права на 
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спадкування цієї частки згоди співвласника для того, щоб нотаріус «визначав» 

її подальшу «долю» не потрібно. Отже, правовий сенс спірного рядка заяви 

втрачається.  

З наведеного тексту заяви, зокрема, такого фрагменту: «Зміст статей 

1273,1274,1275 ЦК України мені роз’яснено», випливає, що саме консул брав 

участь у складанні такої заяви через те, що відбулося роз’яснення статей ЦК і 

крім консула такі роз’яснення проводити ніхто не міг. У іншому варіанті у заяві 

мало б наголошуватися, що «Зміст статей 1273, 1274, 1275 ЦК України мені 

відомий і зрозумілий».Тому, як мінімум, текст заяви мав бути викладений 

кваліфіковано і приведений у відповідність до вимог законодавства. Тобто 

консул не повинен був, на нашу думку, відмовляти в посвідченні відповідної 

заяви, а мав запропонувати такий її зміст, який би відповідав його 

внутрішньому переконанню щодо її законності та максимальної її відповідності 

волі громадянина України.  

В значній мірі розуміючи консулів України, які доволі часто 

зустрічаються із значно більшими проблемами громадян України за кордоном, 

все ж таки слід наголосити, що заяви пересічних громадян безпосередньо 

пов’язані з їх правами можуть уточнюватися консулами у порядку надання 

кваліфікованих порад ̶ консультацій правового характеру . І перед відмовою у 

вчиненні нотаріального провадження, на нашу думку, консул має 

запропонувати особі декілька варіантів внесення змін до змісту таких заяв, щоб 

усунути ті суперечності, які зумовлені особистим сприйняттям консулом вимог 

законодавства або правил оформлення відповідних заяв. Тоді в постанові про 

відмову у вчиненні нотаріального провадження консул зможе констатувати не 

тільки невідповідність заяви вимогам законодавства, а й відмову особи у 

внесенні змін до її змісту.  

Отже, саме в такому разі буде дотримано не тільки вимоги законодавства, 

а й консул вправі буде заявити, що він усіма способами намагався допомогти 

громадянину України, але останній не йшов на будь-які компроміси і не 

залишалося нічого іншого, як відмовити у вчиненні нотаріальної дії.  
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В розглянутому випадку, як бачимо залишилося декілька дискусійних 

питань, які здатні привести проаналізований нами спір до суду, а можливо й до 

відшкодування завданої громадянину шкоди.  

 Але дану правову ситуацію необхідно розглядати, насамперед, як 

підставу для подальших наукових розробок щодо діяльності консулів, хоча б на 

такому рівні, як останнім часом досліджуються проблеми нотаріату. Дане 

твердження пов’язано із всезростаючою міграцією населення і взятим 

Україною курсом на євроінтеграцію [195; 193].  

 

2.4. Вчинення консулом нотаріального провадження з вжиття заходів 

щодо охорони спадкового майна  

  

 

 Питання вчинення нотаріусом України такого нотаріального 

провадження, як вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, 

досліджувалось комплексно у дисертаційному дослідженні приватного 

нотаріуса Рудко Б.Б [173] та у роботах інших вчених[29, -  С. 190-205.].  

 Але, якщо громадянин України проживав на території іноземної держави 

і після його смерті там залишилося спадкове майно, то вжиття заходів щодо 

його збереження віднесено до повноважень посадових осіб дипломатичних та 

консульських установах згідно з п.3 ст. 38 Закону України «Про нотаріат» від 2 

вересня 1993р (із змінами та доповненнями).  

 Крім того, для комплексного дослідження даного питання слід 

враховувати, що може мати місце змішане спадкування, коли спадкове майно 

знаходиться як на території України, так і на території іноземної держави [207], 

тому заходи щодо охорони спадкового майна можуть одночасно вживатися як 

нотаріусом на території України, так і консулом за кордоном.  

 Правильність вчинення консулом даного провадження має істотний 

вплив на реальний захист як останньої волі спадкодавця, так і прав та інтересів 

його спадкоємців та інших зацікавлених осіб.  
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 Процедура вчинення консулом даного провадження регламентована у 

п.3.10 Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах та консульських установах України від 27.12.2004 №142/5/310 

(надалі ̶ Положення)[162]. 

 Слід зазначити, що схема нотаріального провадження «вжиття заходів 

щодо охорони спадкового майна», яка декларується у даному підзаконному 

акті України дуже спрошує реальний процес вжиття таких заходів консулом, 

оскільки при вчиненні даного нотаріального провадження консулу недостатньо 

знань лише національного законодавства України, а потрібні глибокі знання 

норм законодавства країни його перебування та знаходження спадкового майна 

а також норм міжнародного права та знання компетенції уповноважених 

іноземною державою осіб та органів, які можуть бути задіяні у цьому процесі.  

 Перш ніж перейти до аналізу даного нотаріального провадження та процедури 

його вчинення слід зазначити, що згідно загальної класифікації нотаріальних 

проваджень, передбаченої у теорії нотаріального процесу воно віднесено до 

охоронних та багатоетапних [221, - С.237,337]. Дане провадження у своєму 

розвитку проходить декілька етапів, кожний з яких має певні стадії, що 

складаються із конкретних дій консула.  

 Крім того, слід враховувати те, що різні види спадкового майна, які 

знаходяться на території іноземної держави мають певний правовий режим, 

який обов’язково має враховувати консул при вжитті таких заходів. У різних 

державах такий режим має свої певні особливості, але, на нашу думку, слід 

створити загальний алгоритм (модель) такого провадження, згідно з яким 

консул його вчинятиме, але з урахуванням особливостей країни його 

перебування та знаходження спадкового майна.  

 Така модель включає: встановлення (виявлення) наявності майна , його 

складу та місцезнаходження; опис майна та його оцінка ; вжиття безпосередніх 

заходів щодо охорони  ̶ передачу спадкового майна на зберігання чи (та) в 

управління, на депозит консула ( п.3.10.13 Положення). Але для цього процесу, 

який собою являє складне (як матеріальне, так і процесуальне) 



 

 

161 

правовідношення, недостатньо лише говорити про наявність майна. Консул має 

встановити коло заінтересованих осіб, які братимуть участь у цьому процесі. 

 Щодо виявлення майна, відомості про яке надійшли консулу від 

нотаріуса чи спадкоємців з України, він через компетентні органи держави 

перебування встановлює його місцезнаходження. Згідно п. 3.10.9 Положення 

до акту опису майна, включається усе майно, яке знаходилось за місцем 

проживання померлого спадкодавця (будинку, квартирі). При цьому, якщо 

серед майна померлого було майно сусідів чи інших осіб, їх заяви про 

належність їм окремих речей заносяться до акту опису, а заінтересованим 

особам консул має роз’яснити порядок вирішення питання про виключення 

цього майна із акту опису. Але у цьому зв’язку виникає питання, а як сусіди, 

наприклад, іноземні громадяни будуть знати про те, що консул проводить опис 

майна, яке залишилось після смерті їхнього сусіда?  

 У п. 3.10.5 Положення йдеться про те, що опис спадкового майна 

провадиться консулом за участю заінтересованих осіб, якщо вони того бажають 

і не менше двох свідків. Знову виникає запитання, хто на території іноземної 

держави може бути заінтересованою особою, а також свідками ? 

 Тому, на нашу думку, щоб належно виконати усі дії з вчинення даного 

нотаріального провадження, передбачені законом, консулу слід зробити 

оголошення у засобах масової інформації у межах консульського округу про 

смерть особи та відкриття спадщини і вказати дату проведення опису майна з 

метою встановлення кола заінтересованих осіб та запропонувати їм взяти 

участь у описі майна і пред’явити свої претензії, якщо вони є, наприклад, у 

кредиторів.   

 Щодо виконавця заповіту, то згідно п. 3.10.5 Положення його 

присутність при здійсненні опису спадкового майна є обов’язковою, тобто 

виконавець заповіту має особисто брати участь при проведені опису майна. 

Але реалізація даного положення може бути утрудненою, оскільки виконавець 

заповіту може проживати на території України, де був посвідчений та де 

зберігається заповіт.  
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Для участі у процесі опису майна виконавець заповіту повинен 

підтвердити свої повноваження. Згідно ст. 1290 ЦК повноваження виконавця 

заповіту посвідчуються документом, який видається нотаріусом за місцем 

відкриття спадщини, проте не конкретизується назва такого документу. Так, у 

п. 13 ст. 34 Закону України «Про нотаріат» нотаріус має посвідчити факт, що 

фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту. у п. 14 Порядку вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України йдеться не про встановлення факту, а 

лише про «видачу свідоцтва виконавцеві заповіту».  

 Тому слід погодитися із науковцями, які вказують на непослідовність 

законодавця щодо назви даної нотаріальної дії, регламентації процедури її 

вчинення та назви нотаріального акту, який видається нотаріусом після її 

вчинення. Додатково для підтвердження своєї мотивації дані автори 

посилаються на форму 13 Правил ведення нотаріального діловодства, де такий 

документ має назву: «Свідоцтво про призначення виконавця заповіту» [219,  ̶ С. 

631-638].  

Проте, на нашу думку, у назві даного документа має робитися акцент не 

на слові «призначення», а саме на повноваженнях виконавця заповіту, тому що 

такий документ є підставою для реалізації виконавцем заповіту його 

повноважень. Щодо призначення виконавця заповіту, то законом чітко 

визначено підстави такого призначення: заповіт (ст. 1286 ЦК), ініціатива 

спадкоємців (письмова заява) (ст.1287ЦК); рішення суду (ч. 3 ст.1287 ЦК); 

особиста ініціатива нотаріуса (ст.1288 ЦК). 

 Але в кінцевому підсумку таке призначення виконавця заповіту 

здійснюється нотаріусом після перевірки певних обставин, тобто встановлення 

у нотаріальному порядку безспірного юридичного факту, що фізична чи 

юридична особа є виконавцем заповіту чи на підставі рішення суду. Тому 

документ варто назвати так: «Свідоцтво виконавця заповіту», адже він є 

заключним нотаріальним актом самої процедури призначення виконавця 

заповіту.  
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 У зв’язку з цим пропонуємо внести зміни до п. 13 ст. 34 Закону України 

«Про нотаріат» та викласти його у такій редакції 13) посвідчення факту, що 

фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту та видача про це свідоцтва. 

Та відповідні зміни внести також до п. 14 Порядку вчинення нотаріальний дій 

нотаріусами України та Правил ведення нотаріального діловодства, де форму 

13 назвати «Свідоцтво виконавця заповіту».  

 Якщо спадщина відкрита не на території України, то такий документ 

(свідоцтво) має видаватися нотаріусом України. Виконавець заповіту на 

підставі даного свідоцтва має брати участь у вжитті заходів щодо охорони 

спадкового майна на території іноземної держави, тому воно підлягає 

легалізації або апостилюванню (п. 3 ст. 1 Гаазької конвенції про скасування 

вимоги легалізації іноземних офіційних документів від 5 жовтня 1961 року).  

Однак, це питання є дискусійним, оскільки для вжиття заходів до охорони 

спадкового майна безпосередньо консулом така легалізація не потребується. 

Але у деяких країнах заходи щодо охорони спадкового майна вживаються не 

консулом, а компетентними органами держави, а консул лише присутній при 

проведенні таких заходів і слідкує за дотриманням прав своїх громадян. Він є 

учасником процесу, іноземна держава давала йому екзекватуру, але він не може 

підтверджувати статус виконавця заповіту, коли його повноваження не 

легалізовані в іноземній країні. Тому, на нашу думку, ці питання мають 

враховуватися при вирішенні питання щодо необхідності легалізації даного 

документу, коли заходи до охорони спадкового майна вживатиме іноземний 

нотаріус. 

 Викликає інтерес і ситуація, як має діяти консул, якщо виконавець 

заповіту з поважних причин не може взяти участь в описі майна ? Такий опис 

відкладається, але це може потягнути негативні наслідки ̶ знищення майна , 

його втрату, пошкодження тощо. Тому консул може сам за участі 

заінтересованих осіб, свідків, представників компетентних органів держави 

провести такий опис. На нашу думку, такий опис може бути проведений за 

відсутності виконавця заповіту, але за наявності належним чином оформленої 
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заяви від виконавця заповіту з проханням провести опис спадкового майна за 

його відсутності.  

 Але, якщо спадщина відкрита за кордоном і у свідоцтві заповідач 

призначив виконавцем заповіту особу, яка проживає за кордоном, тобто за 

місцем відкриття спадщини та може бути як громадянином України, так і 

іноземним громадянином, то виникає запитання, а хто у такому разі має 

призначати виконавця заповіту та видавати йому свідоцтво. Слід звернути 

увагу на те, що ні у ЦК, ні у Положенні про порядок вчинення нотаріальних дій 

у дипломатичних представництвах та консульських установах України нічого 

не сказано про те, що консул може також вчиняти таку нотаріальну дію. Проте 

виходячи із ч. 2 ст. 38 Закону України «Про нотаріат» консул може видавати 

свідоцтво виконавцеві заповіту. 

Тому запропоновано узгодити між собою п. 4 Глави 9 Положення про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та п. п. 3.10.11 п. 3.10 

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах та консульських установах України щодо статусу та 

уніфікації назви особи, яка уповноважується нотаріусом, консулом на 

зберігання спадкового майна назвати її «охоронець спадкового майна» та 

внести доповнення до ст. 1284 Цивільний кодекс України, назву якої викласти 

у такій редакції: «Охорона спадкового майна виконавцем заповіту та іншими 

особами», а частину другу даної норми викласти у такій редакції: «ч.2 

Спадкоємці за законом мають право призначити іншу особу (охоронця 

спадкового майна), яка вживатиме заходів щодо охорони частини спадщини. 

яка спадкується за законом.  

Доцільність вжиття саме терміну «охоронець спадкового майна», 

зумовлена тим, що особа приймає не тільки на зберігання спадкове майно, а й 

може ним управляти, оскільки до спадщини належать усі права та обов’язки, 

що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинились 

внаслідок його смерті ( ст1218ЦК), наприклад, корпоративні права[170].  
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У Регламенті «Рим-IV» вживається термін «адміністратор спакової маси», 

у Гаазькій конвенції щодо міжнародного управління майном померлих осіб 

1973р. вживається термін «управитель майном померлої особи», але терміни 

адміністратор, управитель є більш вужчими ніж «охоронець майна», оскільки 

під охоронцем спадкового майна слід розумінти особу, якій спадкове майно 

передається як на зберігання, так і в управління, якщо до спадкового входить 

майно, яке потребує такого управління.  

  У п. 3.10.1 Положення йдеться про те, що консул може (лише за 

дорученням нотаріусів за місцем відкриття спадщини) вживати заходи щодо 

охорони спадкового майна. Насамперед, слід зазначити, що така ситуація може 

мати місце при змішаному спадкування, якщо частина спадкового майна 

знаходиться в Україні і там відкрита спадщина, а інша частина спадкового 

майна знаходиться на території іноземної держави - місця перебування 

консула. У Положенні вживається термін «за дорученням нотаріуса», але не 

вказується форма вираження такого доручення. 

 Термін «доручення» можна розглядати у декількох значеннях: як договір 

(ст.1000 ЦК) або як «покладання на когось виконання чого -небудь, якогось 

завдання»[9, ̶  С.321]. У цьому зв’язку виникає питання про форму такого 

звернення нотаріуса до консула із проханням про вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна та нормативного акту, який регламентує право нотаріуса на 

звернення до консула та обов’язок консула з вчинення таких дій, зокрема, 

вжиття заходів щодо охорони спадкового майна. 

 Тому, на нашу думку, ст. 60 Закону України «Про нотаріат» має бути 

доповнена положенням про взаємодію нотаріусів та консулів щодо вжиття 

останніми заходів щодо охорони спадкового майна, яке знаходиться на 

території іноземної держави. Пропонується ч. 1 ст. 60 Закону викласти у такій 

редакції :  

« ч.1 … Ці заходи вживаються ним безпосередньо або шляхом доручення 

нотаріусам чи посадовим особам органів місцевого самоврядування чи 
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посадовим особам консульських установ та дипломатичних представництв за 

кордоном за місцем знаходження майна. 

 ч.2. Посадові особи органів місцевого самоврядування, консульських 

установ та дипломатичних представництв повідомляють нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини про вжиті заходи щодо охорони спадкового майна». 

 Щодо змісту та форми звернення, то виходячи із змісту доручення, його 

значення для захисту прав спадкоємців це може бути письмова постанова про 

доручення консулу вчинити заходи щодо охорони спадкового майна, яка 

повинна мати певний зміст, наприклад, із переліком спадкового майна, яке 

відоме нотаріусу.  

 У цьому зв’язку виникає запитання: чи є така постанова нотаріуса 

України обов’язковою для виконання консулом чи консул може відмовити 

нотаріусу у її виконанні та за яких підстав, які наслідки настануть для консула 

при такій відмові.  

 Що стосується виконавця заповіту, то вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна консулом можуть вчинятися й за його заявою ( п.п.3.10.1 

Положення). Тобто заяви спадкоємців та виконавця заповіту слід розцінювати 

як підставу для вчинення консулом даного провадження.  

 У цьому зв’язку виникає також питання щодо межі дії, ініціативу 

консула, коли він із власної ініціативи може вживати заходи щодо охорони 

спадкового майна, оскільки провести чітку межу між положенням, 

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

відказоодержувачів, кредиторів» і оплатою таких дій важко.  

 Насамперед, власна ініціатива консула щодо вжиття заходів з охорони 

спадкового майна тісно пов’язана із витратами, які можуть мати місце при 

передачі на зберігання спадкового майна іншим особам ( п.п. 3.10.7 

Положення). Чи оплатною у даному випадку є передача та збереження на 

депозиті консула грошових сум та цінних паперів, які залишились після смерті 

померлого, а також іншого майна у банківській установі місцезнаходження 

дипломатичного представництва чи консульської установи? Відповіді на ці 
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питання неоднозначні, оскільки значна сума коштів, вкладена у банк може 

породжувати дохід – відсотки тощо. Тому ці питання потребують конкретизації 

у законодавстві. 

 У п.п. 3.10.13 Положення зазначається, що зберігання спадкового майна 

в депозиті консула чи в банку здійснюється за рахунок спадкоємців або інших 

заінтересованих осіб, але така оплата може мати місце лише у разі, якщо майно 

передається на зберігання на прохання спадкоємців чи інших заінтересованих 

осіб, а не за ініціативи консула. 

 У зв’язку з цим доцільно на законодавчому рівні регламентувати 

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

місце при вжитті заходів щодо охорони спадкового майна з власної ініціативи 

консула, тобто не входять в суму консульського збору і не належать до 

додаткових витрат (послуг технічного характер), зокрема, зберігання 

спадкового майна консулом, але мають відшкодовуватися особами, які 

отримали спадщину, оскільки консул хоча й на власний розсуд діяв, але в їх 

інтересах. Наприклад, згідно базовими тарифами Положення про консульський 

збір України за вчинення такої нотаріальної дії як ужиття заходів щодо 

охорони спадкового майна стягується консульський збір 100-200 доларів США  

проте до складу спадкового майна можуть входити грошові суми та цінні 

папери, які залишилися після померлого. На прохання спадкоємців вони 

можуть передаватися у депозит консула. У п. 13 базових тарифів йдеться про 

вартість такої нотаріальної дії як прийняття в депозит консула грошових сум і 

цінних паперів, яка становить 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць 

зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США. 

Тому виникає питання: чи поглинає сума консульського збору за вчинення 

нотаріального провадження про вжиття заходів щодо охорони майна депозитні 

операції.  

 У п.п. 3.10.14 Положення йдеться про таке: якщо у складі описаного 

майна виявляються цінні рукописи, літературні праці, листи, що мають 

історичне або наукове значення, ці документи за окремим описом здаються на 



 

 

168 

відповідальне зберігання спадкоємцям чи іншим особам. Зрозуміло, якщо дане 

описане майно передається іншим особам на відповідальне зберігання, то із 

ними консул має укласти договір зберігання та передбачити суму винагороди 

за таке зберігання. Ці витрати мають нести спадкоємці. 

 У п.п. 3.10.14 Положення вказано: якщо перераховане вище майно не 

можливо передати на відповідальне зберігання, воно зберігається у консула, 

тобто у приміщенні консульської установи ( ч. 2 ст. 55 Віденської конвенції про 

консульські зносини) до передачі спадкоємцям. У зв’язку з цим на практиці 

виникають запитання чи поглинається вартість зберігання такого майна 

консулом вартістю вчинюваної нотаріальної дії щодо ужиття заходів щодо 

охорони спадкового майна чи за зберігання наприклад, документів слід 

застосовувати додатковий тариф, який має сплачуватися за вчинення такої 

нотаріальної дії як передачу документів на зберігання. Крім того, чи 

сплачуються додатково витрати, які пов’язані із вчинення нотаріальної дії за 

межами закордонної дипломатичної установи України, за місцем надання 

послуги, тобто витрати, пов'язані з виїздом (транспортні), оскільки дане 

нотаріальне провадження за своєю суттю є таким, що вчиняється лише за 

межами консульської установи, тобто опис спадкового майна консулом 

здійснюється за місцем його знаходження.  

 У п. 3.10.19 Положення йдеться про те, що заходи щодо охорони 

спадкового майна припиняються самим консулом за місцем їх вжиття, але не 

вказується як саме. На нашу думку, про припинення таких заходів консул має 

винести постанову. Але перед тим як винести таку постанову консул через 

Міністерство закордонних справ України має попередити нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини про необхідність припинення таких заходів. 

 У Положенні нічого не сказано про те, які дії має вчиняти консул, якщо 

до об’єктів спадкового майна належить нерухоме майно спадкодавця, 

наприклад, спадкодавцеві в Росії на праві приватної власності належав будинок 

і земельна ділянка. Насамперед, консулу слід визначитися із режимом даного 
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нерухомого майна, яке належить померлому спадкодавцеві і знаходиться на 

території Росії [196; 194].  

  

 

2.5. Вчинення консулом нотаріального провадження з видачі 

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у 

разі смерті одного з них  

 

 

 Процедура вчинення консулом такої нотаріальної дії як видачаі свідоцтва 

про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті 

одного з них регламентується п. 3.11.25- 3.11. 27 Положення про порядок 

учинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських 

установах України. 

 З метою систематизації процесуальних дій консула та осіб, які беруть 

участь у вчиненні нотаріальної дії, вдосконалення самої процедури вчинення 

даного провадження слід говорити про стадії, які у своєму розвитку воно має 

пройти. 

 Крім того, дане провадження може вчинятися паралельно з 

провадженням щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Це зумовлено 

тим, що один з подружжя може одночасно звернутися до консула за видачею 

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя та за 

видачею свідоцтва про право на спадщину як спадкоємець першої черги.  

Аналогічне положення має місце щодо нотаріуса у п. 8 Методичних 

рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів 

щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та 

свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя, схвалених 

рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при Міністерстві 

юстиції України від 29.01.2009р.[144].  Тому з точки зору нотаріального 

процесу має йтися про об’єднання нотаріальних проваджень. Консул на 
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клопотання заявника може об’єднати ці дві нотаріальні дії у одне провадження 

з метою врахування інтересів усіх суб’єктів даних правовідносин щодо майна, 

яке одночасно може бути як об’єктом спільної сумісної власності, так і 

спадковим майном та недопущення вчинення нотаріальних дій, які можуть 

потягти негативні наслідки та призвести до необхідності спадкоємців 

звертатися до суду. 

 Щодо стадії відкриття даного нотаріального провадження, то вона 

пов’язується із поданням консулу, за місцем відкриття спадщини (п. 3.11.25 

Положення) одним з подружжям, який пережив, письмової заяви про видачу 

такого свідоцтва з подальшим повідомленням спадкоємців померлого, які 

прийняли спадщину (ч.3 ст. 1268 ЦК). Зміст та форма такої заяви не 

передбачена Положенням, проте, вона має містити відомості: про факт смерті, 

факт шлюбу та перелік спільно набутого майна.  

 Підготовка консулом до вчинення даного нотаріального провадження 

зводиться до перевірки та встановленням ним ряду обставин. 

 Насамперед, консул має встановити чи належить видача свідоцтва про 

право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного із 

них до його компетенції. Так, згідно п.4 ст. 38 Закону дана нотаріальна дія 

може ним вчинятися.  

 Консул має визначити, згідно нормами матеріального права, наявність 

умов звернення до нього за вчинення даного нотаріального провадження. 

Такими необхідними умова вами є: смерть одного із подружжя, перебування 

подружжя в зареєстрованому шлюбі на момент смерті одного із них, придбання 

майна під час шлюбу на ім'я того з подружжя, який помер. 

Консул має перевірити наявність певних юридичних фактів, які 

визначають право особи на вчинення даного нотаріального провадження та 

докази, якими вона ці факти підтверджує. Зокрема, на підтвердження факту 

смерті одного із подружжя має надаватись свідоцтво про смерть та інші 

документи та перевіряє обставини: факт перебування у шлюбі на момент смерті 

(свідоцтво про реєстрацію шлюбу); факт придбання майна під час шлюбу ( 
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документи, які підтверджують право власності подружжя на це майно); час і 

місце відкриття спадщини; наявність заповіту; склад спадкового майна; коло 

осіб, які мають право на обов’язкову частку у спадщині, коло інших 

спадкоємців за законом; наявність посвідчених померлим при його житті 

договору довічного утримання (догляду) спадкового договору, шлюбного 

договору та інших договорів, укладених померлим в інтересах сім’ї (ч. 3 ст. 

61СК) та договорів, які створюють обов’язки для другого з подружжя ( ч. 4 ст. 

65 СК).  

 Волевиявлення пережившого із подружжя на видачу такого свідоцтва 

має бути належним чином викладено в заяві та перевірено під час 

безпосереднього вчинення даної нотаріальної дії. Як правильно вказує 

Бондарєва М.В. наявність належним способом вираженого волевиявлення 

другого із подружжя, який пережив на виділення йому частки оцінюється не 

тільки в аспекті вираження такого волевиявлення (у формі заяви) , скільки у 

аспекті оцінки обов’язковості вираження такого волевиявлення і його змісту. З 

точки зору правової природи виділення частки другого із подружжя, який 

пережив, у спільному майні має розглядатися як його право, а не обов’язок [7].  

 Стадія безпосереднього вчинення даного нотаріального провадження 

зводиться до вчинення таких процесуальних дій. Згідно п. 3.11.25 Положення 

таке свідоцтво видається консулом за місцем відкриття спадщини. Щодо 

строків, то воно може бути видане як до, так і після закінчення строку на 

прийняття спадщини. Так, ст. 1270 ЦК регламентуються строки для прийняття 

спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, 

який починається з часу відкриття спадщини. Тобто, можна зробити висновок, 

що таке свідоцтво консулом може бути видане подружжю, яке пережило, до 

закінчення шестимісячного строку, або після закінчення такого строку.  

Але строки видачі такого свідоцтва мають обов’язкового узгоджуватися 

із видачею свідоцтва про право на спадщину після смерті одного із подружжя, 

оскільки майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя має подвійний 

режим, оскільки може бути об’єктом права спільної сумісної власності 
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подружжя та одночасно об’єктом спадкового майна, зокрема, зазначеним у 

заповіті подружжя. Тому видача свідоцтва про право власності на частку у 

спільному майні подружжя у разі смерті одного із них може бути видане до 

закінчення строку прийняття спадщини, тобто до видачі свідоцтва про право на 

спадщину, але з обов’язковою перевіркою на відсутність обмежень, зокрема, за 

Спадковим реєстром та реєстрацією накладених заборон відчуження (арешту 

майна). 

 Про таку видачу свідоцтва мають бути повідомлені спадкоємці 

померлого, у якому вказується склад спільного майна подружжя на частку 

якого видане свідоцтво другому, тобто подружжю, яке пережило, а також 

роз’яснюється право спадкоємців на звернення до суду, якщо вони будуть 

оспорювати майнові права того із подружжя, який є живим.  

 Щодо строку видачі такого свідоцтва після закінчення строку на 

прийняття спадщини, то його видача повинна мати прив’язку до моменту 

видачі свідоцтва про право на спадщину, оскільки при вирішенні консулом 

питання про можливість видачі свідоцтва про право на спадщину мають 

враховуватися усі аспекти щодо майна, можливості зміни його режиму згідно 

різних договорів, рішення суду тощо. 

 На питання строків видачі свідоцтва про право власності на частку також 

звернула увагу вчений Бонадрева М.В., яка вказує, що строки звернення 

другого із подружжя, який пережив, за видачею свідоцтва законом не 

визначені, тому теоретично можливим видається його звернення і після видачі 

свідоцтва про право на спадщину, особливо якщо він не бере участі у 

спадкуванні. З урахуванням зазначеного, даний автор вважає, що необхідна 

нормативна формалізація строків звернення другого із подружжя, який 

пережив, за видачею свідоцтва про право власності на частку у спільному 

майні подружжя, а також строків видачі такого свідоцтва нотаріусом [7].  

 При вчинення нотаріальної дії з видачі свідоцтва про право власності на 

частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного із них консулом слід 

враховувати норми матеріального права, які мають реалізуватися при цьому. 
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Це провадження з точки зору матеріального права регламентується нормами 

Сімейного кодексу України, оскільки йдеться про поділ майна подружжя, тобто 

того, яке було набуте під час шлюбу та має режим спільної (сумісної) власності 

подружжя (ч. 1 ст.60 СК), крім речей індивідуального користування подружжя.  

 При видачі таких свідоцтв консул має обов’язкового враховувати 

положення матеріального права, які стосуються розміру часток, які належать 

кожному із подружжю у спільній сумісній власності. Згідно ч. 1 ст. 70 такі 

частки є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або 

шлюбним договором. Тобто консул має перевірити наявність таких шлюбного 

договору або інших подібних договорів, зокрема, сімейного тощо.  

 Щодо об’єктів права спільної сумісної власності подружжя (ч. 2 ст. 61 

СК), тобто заробітна плата, пенсія, стипендія інші доходи (аліменти, допомога 

у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодування у зв’язку з каліцтвом 

або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальні виплати) одного із 

подружжя є об’єктом права спільної сумісної власності, тому подружжя, яке 

пережило має право претендувати на їх половину. У ст. 1227 ЦПК йдеться про 

те, що ці об ’єкти, які належали спадкодавцеві , але не були ним одержані за 

життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності ̶ входять до складу 

спадщини. Тому консул при видачі свідоцтв та вирахування частки подружжя, 

яке пережило у спільній сумісній власності та як спадкоємця першої черги має 

узгодити розмір часток по таких виплатах як подружжя, так інших спадкоємців 

за законом.  

Складнішим є питання видачі свідоцтва про право власності на частку у 

спільній сумісній власності при спадкуванні за заповітом, оскільки згідно ч. 2 

ст. 1226 ЦК суб’єкт права спільної сумісної власності має право заповідати 

свою частку у праві спільної сумісної власності до її визначення та виділу у 

натурі, тому фактично, коли йдеться про спадкування за заповітом, то така 

частка має бути визначена та виділена у натурі. Складним є питання, видачі 

таких свідоцтв також у тому випадку, коли подружжя, яке пережило, при 
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визначенні та виділі його частки із спільної сумісної власності має право на 

обов’язкову частку у спадщині.  

 Консул при видачі свідоцтв обов’язково має враховувати положення ч. 3 

ст. 61 СК, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім’ї, то 

гроші, інше майно, зокрема, й гонорар, виграш, які були одержані за цим 

договором, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя. 

 Консулу слід обов’язкового враховувати ту ситуацію, що майно, яке 

належало кожному з них на праві особистої приватної власності за час шлюбу 

істотно збільшувалось у своїй вартості внаслідок спільних трудових чи 

грошових затрат або затрат другого із подружжя. Тому під час виділу частки 

подружжя, яке пережило із спільної сумісної власності, яке одночасно 

вирішується у провадженні щодо видачі свідоцтва про право на спадщину 

може виникнути спір між подружжям, яке пережило, та іншими спадкоємцями 

за законом. Такий спір щодо встановлення розміру частки покращень та 

визнання її спільною сумісною власністю подружжя буде предметом розгляду 

суду.  

 Аналогічно має вирішуватися питання щодо доходу (приплоду та 

дивідендів) отриманих від майна, яке належало одному із подружжя на праві 

приватної власності, але доглядалось, управлялось, утримувалось за рахунок 

іншого із подружжя (ч. ч ст. 62 СК). За наявності доказів та доводів щодо 

істотного збільшення вартості майна, яке належало померлому подружжю на 

праві приватної власності, такі покращення можуть бути визнані судом як 

об’єкт права спільної сумісної власності подружжя, та вартість таких 

покращень підлягатиме поділу між подружжям, яке пережило та 

спадкоємцями. Тобто консул має роз’яснити такі права пережившому з 

подружжя.  

Консул має враховувати положення ст. 64 СК про те, що дружина та 

чоловік при житті могли укласти між собою договори як щодо майна, що є 

їхньою особистою приватною власністю, так і щодо майна, яке є об’єктом 

права спільної сумісної власності подружжя. Якщо мав місце договір про 
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відчуження одним з подружжя на користь другого подружжя своєї частки у 

праві спільної сумісної власності подружжя він міг бути укладений без виділу 

цієї частки.  

 Проблемною може бути ситуація, коли на момент видачі свідоцтв буде 

встановлено факт, що подружжя, яке померло при житті уклало договір щодо 

спільної сумісної власності, оскільки майно було зареєстровано на нього без 

згоди іншого із подружжя, якщо він виходить за межі дрібного побутового. 

Такий спір про визнання договору недійсним за даних відстав може бути 

предметом розгляду суду за заявою подружжя, яке пережило.  

 Коли одним із подружжям був укладений договір, в інтересах сім’ї, то 

він створює обов’язки для другого із подружжя (який пережив), якщо майно 

одержане за договором, використане в інтересах сім’ї, тому обов’язки мають 

частково виконуватися подружжям, а часткового (у межах отриманої 

спадщини) спадкоємцями.  

 Обов’язково консул має перевірити, чи не укладались одним подружжям, 

той який помер при його житті договір довічного утримання (догляду), 

спадковий договір щодо його частки у спільній сумісній власності, оскільки 

такий договір міг бути укладений лише після її визначення та виділу в натурі 

або визначенні порядку користування таким майном. Тому на підтвердження 

таких обставин консул має перевірити наявність відповідних договорів чи 

рішень суду.  

 Можуть мати місце такі ситуації, коли подружжя, яке пережило, може 

просити про виділ їй частки майна, яке було об’єктом права спільної сумісної 

власності подружжя у натурі, якщо воно відповідає його частці, наприклад, 

частина будинку в натурі чи частка у грошовому виражені. 
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2.6. Деякі аспекти видачі консулом  свідоцтва про право на спадщину  

 

 

 Згідно із ст. 38 Закону України «Про нотаріат » (надалі ̶ Закон ), 

Консульського статуту України та Положення про порядок вчинення 

нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах 

України (надалі ̶ Положення) консулам надані повноваження з видачі свідоцтва 

про право на спадщину . Проте із аналізу норм Цивільного кодексу України 

(надалі ̶ ЦК ) вбачається, що лише нотаріус видає свідоцтво про право на 

спадщину, тобто серед суб’єктів, які наділені такими повноваженнями консули 

не згадуються. Якщо ж спадкодавець - громадянин України проживав за 

кордоном та там помер, і за кордоном знаходилось усе його майно або основна 

його частина, зокрема, майно, яке підлягає реєстрації, наприклад, нерухоме та 

інше, то спадщина має відкриватися за останнім місце проживання спадкодавця 

(ч. 1 ст. 1221 ЦК). І в цьому випадку, слідуючи за положеннями ЦК саме 

український консул має відкривати спадкову справу та видавати свідоцтво про 

право на спадщину після смерті українського громадянина.  

У той же час, згідно ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець 

мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право 

держави, громадянином якої він був. Отже виходить, що громадянам України 

на випадок смерті для спадкування належного їм майна за кордоном необхідно 

не тільки написати заповіт, а й вказати у ньому, що вони бажають, щоб до 

належного їм майна застосовувалося законодавство України.  

Однак, така гіпотеза є хибною через те, що Закон України «Про 

міжнародне приватне право» не підлягає застосуванню за межами України, а 

він діє тільки в нашій країні. Спроба ж його застосувати до іноземних громадян 

так само не дасть позитивних результатів, оскільки іноземні консули не вправі 

видавати свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомості в Україні через 
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те, що на підставі таких свідоцтв не може бути здійснена державна реєстрація 

цих об’єктів.  

Україна, згідно, ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

взяла на себе зобов’язання рахуватися з останньою волею заповідача і 

враховувати його волю, висловлену в заповіті, щодо застосування права 

держави, громадянином якої він був. Однак, наша правова система не 

передбачає можливості сприймати діяльність іноземного консула щодо видачі 

свідоцтв на нерухоме та інше майно, яке підлягає державній реєстрації, тому в 

такому аспекті заповіт не вважатиметься чинним.  

Отже, з великою долею ймовірності можна припустити, що в ст. 70 

Закону України «Про міжнародне приватне право» допускається враховувати 

волю заповідача у частині спадкування і щодо обумовлених ним спадкоємців, 

відказоодержувачів або інших осіб, наділених в заповіті відповідними правами 

та щодо виконання встановлених у ньому обов'язків.  

Якщо ж положення про застосування іноземного права за волею 

заповідача «підсилюється» нормами міжнародних договорів, чинних для 

України та, одночасно, для країни, під юрисдикцією якої перебував заповідач, 

то це положення не викликає дискусій в силу превалювання норм іноземного 

права над законодавством України.  

Але положення ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

щодо застосування іноземного права не можна розцінювати в Україні як 

абсолютне і може виникнути колізія зі ст. 1241 ЦК України, де має місце таке 

визначальне положення «… незалежно від змісту заповіту...». Тобто у разі 

регламентації правовідносин з іноземним елементом двома законами України, 

змістовні переваги, на нашу думку, мають бути на боці ст. 1241 ЦК, що 

обумовлюється ч. 2 ст. 4 ЦК, де ЦК визнається основним актом цивільного 

законодавства України. Більше того, державою гарантується право на 

спадкування певним спадкоємцям, перелік яких встановлений у ст. 1241 ЦК, і 

перекреслюється можливість обійти українське законодавство з метою 

позбавлення, зазначених у цій нормі осіб, права на обов’язкову частку, 
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зрозуміло, що це стосується тільки членів сім’ї спадкодавця – громадян 

України. Тобто згідно ст. 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» 

заповідач вправі обрати для застосування іноземне право і такий вибір буде 

обов’язковим для спадкоємців з цієї іноземної країни, але для спадкоємців-

громадян України в даному конкретному випадку, на нашу думку, при 

спадкуванні за заповітом домінуватиме ст. 1241 ЦК України, яка передбачає 

право на обов'язку частку, незалежно від волі заповідача.  

Але з наведеного вище, зокрема, Закону України «Про нотаріат», 

Консульського статуту України та Положення про порядок вчинення 

нотаріальних дій в дипломатичних представництвах і консульських установах 

України випливає й інший висновок, а саме про необхідність доповнення ст. 

1297 ЦК положенням про те, що консул наділений повноваженнями з видачі 

свідоцтва про право на спадщину. Але проблема в застосуванні цієї пропозиції 

лежатиме в площині конкретизації меж співпраці нотаріусів і консулів, тобто 

закон наділяє обох правом на видачу свідоцтв про право на спадщину, хоча 

місце відкриття спадщини мусить бути єдиним. Отже, у ст. 1297 ЦК має 

застосовуватися положення: «до нотаріуса або до консула». 

Однак, дана норма потребує уточнення й щодо поняття «обов’язок», 

оскільки покладаючи обов’язок на конкретну особу законодавцем мають бути 

встановлені терміни його виконання та санкції за невиконання або неналежне 

виконання. Такої регламентації в законодавстві не запроваджено, отже ми 

маємо визнати, що спадкоємець, який прийняв спадщину, має право, а не 

обов’язок звернутися до нотаріуса та/або консула за свідоцтвом про право на 

спадщину на нерухоме майно. 

Тому пропонується викласти назву та зміст ст. 1297 ЦК у такій редакції: 

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

свідоцтва про право на спадщину  

1. Спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме  
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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.  

 Межі повноважень консулів при видачі свідоцтв про право на спадщину 

вже розглядалися українськими вченими [23], але порядок їх діяльності 

заслуговує на більш ґрунтовне дослідження, тому й звернемо увагу на цей 

аспект.  

 У теорії нотаріального процесу провадження з видачі свідоцтва про право 

на спадщину відносять за матеріальним критерієм до групи посвідчення 

безспірного права , а за порядком вчинення (процесуальний критерій ) ̶ до 

багатоетапного нотаріального провадження [221], яке у своєму розвитку 

проходить декілька етапів, кожний із яких складається із певних стадій. Тому, 

виходячи з аналогії, для вчинення нотаріального провадження з видачі 

свідоцтва про право на спадщину консулу потребуються здійснити комплекс 

процесуальних дій, зокрема, отримати від спадкоємців певні безспірні 

документи, перелік яких передбачений Положенням.  

Автор вважає, що сучасна діяльність консулів потребує уточнення на 

предмет сприяння громадянам в реалізації ними своїх прав через те, що 

міграція громадян України відрізняється тим, що українці сьогодні проживають 

не тільки в Європі, а й в Латинській Америці, Канаді, країнах Африки та інших. 

Тому роль консулів значно зростає, про що свідчить консульська практика. 

Отже автор вважає, що потрібно створити умови, за яких особиста участь 

спадкоємців – громадян України в іноземних країнах буде мінімізована через 

те, що вона обумовлює значні витрати, які не здатні нести значна частина 

українців.  

 З урахуванням матеріальної та процесуальної природи даного 

нотаріального провадження та з метою вдосконалення процедури, згідної якої 

консул вчиняє дане провадження вважаємо доцільним згрупувати усі дії 

консула, які він має вчиняти з урахуванням стадій нотаріального процесу.  
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 Першою стадія вчинення даного нотаріального провадження зводиться 

до необхідності подання спадкоємцем, який проживає на території України чи 

на території іншої іноземної держави письмової заяви про прийняття 

спадщини. Дана заява має відповідати певним вимогам щодо змісту та форми, 

про які йшлося у роботі раніше.   

Не зважаючи на істотне поліпшення міжнародних зв’язків між Україною 

та іноземними державами, великі обсяги міграції українських громадян за 

кордон та приїзду до нашої країни значної кількості іноземців, укладання 

шлюбів з іноземним елементом, питання охорони і захисту прав громадян у 

правовідносинах з іноземним елементом залишаються доволі проблемними. 

Тому розібратися в них навіть фахівцям буває складно, що пов’язано з 

відсутністю чіткої і узгодженої регламентації правовідносин як нормами 

міжнародного права, так і законодавства України з одночасним застосуванням 

норм іноземного права. Проблемні питання найбільш актуалізуються в 

спадкових правовідносинах, оскільки в кожній країні вони мають власну 

регламентацію і належать до юрисдикції різних установ, зокрема, в Україні 

цими питаннями займаються нотаріуси, консули, посадові особи органів 

місцевого самоврядування, а також суди, якщо виникають спірні питання, а в 

іноземних країнах можуть мати місце випадки, коли питання пов’язані із 

спадкуванням (безспірні), зокрема щодо видачі свідоцтва про право на 

спадщину можуть належати як до компетенції нотаріусів, так і судів, 

наприклад, у Німеччині. Отже, такий стан речей ускладнює реалізацію прав 

спадкоємців як в Україні, так і в іноземних країнах. Зокрема, згідно Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

деяких питань спадкування» [85] у статтю 37 Закону України «Про нотаріат» 

було внесено зміни, згідно яких тепер, безальтернативно, у сільських населених 

пунктах уповноважені на це посадові особи органу місцевого самоврядування 

будуть вчиняти такі нотаріальні дії як: видача свідоцтва про право на 

спадщину; видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з них подружжя. У той же час, залишено 
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обмеження щодо неможливості зазначених посадових осіб органів місцевого 

самоврядування оформляти документи, призначені для дії за кордоном. Але 

відкриваючи спадкову справу за заявою спадкоємців – громадян України 

посадові особи органу місцевого самоврядування можуть зіштовхнутися з тим, 

що інші спадкоємці можуть бути іноземними громадянами і для них так само 

має бути видане відповідне свідоцтво з урахуванням норм іноземного чи 

міжнародного права. Автор впевнений, що абсолютна більшість посадових осіб 

органів місцевого самоврядування не зможе відповісти на питання, чи буде 

діяти видане свідоцтво про право на спадщину за кордоном. Отже, відкрита 

спадкова справа має бути цією ж посадовою особою і закрита.  

Але така справа може бути відкрита і нотаріусом. Підхід до вирішення 

такої ситуації полягає в тому, що необхідно брати до уваги міжнародні 

договори України про уникнення подвійного оподаткування, коли спадкоємці, 

які сплатили податки за отриману спадщину в Україні звільняються від сплати 

податків в країні, під юрисдикцією якої вони перебувають. Отже, у таких 

країнах свідоцтво про право на спадщину не діятиме. Але це лише гіпотеза 

автора, а не встановлений в нормативних документах підхід до вирішення 

проблемного питання. 

Тому все більшої уваги заслуговують ситуації, які мають місце в житті, 

які ускладнюються визначенням місця проживання спадкодавця, оскільки це 

питання пов’язують з місцем відкриття спадщини, а також законодавством, яке 

застосовуватиметься до спадкових правовідносин. 

 В наш час доволі багато громадяни постійно змінюють місце 

проживання, мають два і більше громадянства, власність в Україні та в 

багатьох країнах за кордоном, що актуалізує питання спадкування з іноземним 

елементом. 

 Непоодинокими вже є випадки звернення іноземних спадкоємців до 

нотаріусів України із заявами про видачу свідоцтв про право на спадщину, яка 

знаходилась в Україні, а також до нотаріусів чи до суду за місцем знаходження 

спадщини за кордоном - місцем громадянства спадкодавця тощо.  
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У цьому зв’язку цікавим для аналізу є приклад із практики, який був 

опублікований адвокатами Інюрколегії [131] для аналізу вченими і врахування 

відповідного досвіду пересічними громадянами. Вважаю, що такі наочні 

приклади потребують аналізу і уваги з боку фахівців, оскільки безпосередньо 

пов’язані з правами людей.  

Фабула справи така. Так, гр. Австралії, який народився в Новій Зеландії, а 

в Австралії мав першу сім’ю і там залишались проживати його батьки та троє 

дорослих дітей, в Україні зареєстрував новий шлюб, був успішним 

бізнесменом, добре знав закони і останні п’ять років 270-320 днів на рік 

проживав в Україні, від’їжджав за кордон кожні 90 днів (як з’ясувалось з метою 

оптимізації податків). В Україні він у двох містах володів нерухомістю і був 

зареєстрований як підприємець. Мав друзів, сусідів, з якими любив проводити 

час в лазні, яку він сам побудував. Тут був його будинок. Він захворів, поїхав 

на операцію у ФРН, де й помер. Німецькі лікарі у свідоцтві про смерть вказали 

місце проживання Австралію, виходячи із його австралійського громадянства. 

Українська вдова майже рік просила українського нотаріуса видати їй 

свідоцтво про право на спадщину на квартиру та інше майно в Україні і 

свідоцтво для дії за кордоном . Інші іноземні спадкоємці ̶  батьки та троє дітей 

померлого заявили претензію на нерухомість в Україні, але не спішили з 

інформацією та співробітництвом по зарубіжним активам спадщини [131].  

Проблемність питання за словами адвокатів Д.Курдельчука та 

Т.Коробіциної зводиться до того, що в свідоцтві про право на спадщину 

українські нотаріуси мусять позначати хто і яку частку від спадщини отримує, 

а також наводити перелік майна, яке спадкується, замість того, щоб 

відображати лише право на спадкування.  

Зокрема, так описується проблема вказаними авторами: «Спочатку 

затримка із видачею свідоцтва для дії закордоном, була пов’язана із 

неузгодженістю на той момент форми свідоцтва про право на спадщину, яка 

передбачалась Правилами нотаріального діловодства від 16 листопада 2009 

року №215/5. Згідно цієї форми нотаріус мав вказати склад спадкового майна, 
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але це не можливо було зробити, так як свідоцтво мало видаватися на майно 

щодо якого не було даних щодо його розміру та оцінки до винесення рішень 

відповідними іноземними юрисдикційними органами країн місцезнаходження 

частин спадщини. 22 грудня 2012року були затверджені нові Правила ведення 

нотаріального діловодства № 3253/5, якими були внесені зміни у форми 

свідоцтв про право на спадщину за законом / заповітом, які видавались для 

підтвердження права на спадщину, яка відкрилась за кордоном. Зокрема, 

другий абзац нових форм передбачав тільки вказівку розміру частки у 

спадковому майні, у той час як склад спадщини вже не потрібно було 

зазначати. Таким чином, першопричина неможливості видачі свідоцтва про 

право на спадщину за кордоном перестала бути актуальною» [131].  

Однак, з такою позицією погодитися неможливо в силу втрати сенсу 

документу, яким має констатуватися перехід права власності або іншого права 

на спадкове майно до спадкоємців. Якщо буквально аналізувати правовий зміст 

поняття «Свідоцтво про право на спадщину», то для внутрішнього його 

використання, включаючи питання оподаткування, в свідоцтві має бути 

викладено чітко і однозначно, яке майно переходить до спадкоємців, щоб при 

необхідності такий документ став підставою для реєстрації речей, які згідно 

вимог законодавства підлягають державній реєстрації. Тобто зміст свідоцтва 

про право на спадщину цілком виправданий для його внутрішнього 

використання в Україні.  

У той же час, автор вважає, що сучасна процедура отримання свідоцтва 

про право на спадщину лише через шість місяців після її відкриття доводить 

необхідність перегляду самої назви цього документу. Для порівняння в іншому 

свідоцтві констатується «право власності на частку в спільному майні 

подружжя в разі смерті одного з подружжя». Тобто з останнього свідоцтва 

можна було б запозичити і підкреслити перехід права власності до спадкоємців, 

але фахівці одразу заперечать таку можливість у зв’язку з тим, що за правом на 

спадкування можуть переходити й речові права на майно, а не тільки право 

власності. Тому такий вихід з ситуації не можна вважати правильним. 
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З іншого боку, автор впевнений в тому, що сама назва «Свідоцтво про 

право на спадщину» не зовсім коректна, оскільки доводить право на спадщину, 

а як ми зазначали раніше в цьому документі має констатуватися отримання 

спадщини спадкоємцями. Додатково аргументуємо дане положення. 

Загальновідомо, що для отримання спадщини необхідно її прийняти (статті 

1268, 1269 ЦК), але в період прийняття спадщини спадкоємці, доволі часто, не 

знають про конкретний склад спадщини, кількість спадкоємців, претензії 

кредиторів (ст. 1281 ЦК) тощо. Отже, свідомим вираження волі спадкоємців 

можна вважати лише тоді, коли буде знайдено все майно спадкодавця, виявлять 

свою волю всі потенційні спадкоємці тощо, тобто в момент видачі свідоцтва 

про право на спадщину.  

У зв’язку з цим, важко погодитися з позицією Д.Курдельчука та 

Т.Коробіциної, які пропонують сучасний документ – свідоцтво про право на 

спадщину видавати з невизначеним змістом. У той же час, коли мова йтиме про 

вираження волі на спадкування та/або підтвердження прав спадкоємців на 

спадкування, може бути потрібен також офіційний документ. Зокрема, в 

цивільних справах доволі часто необхідно вирішувати питання про 

правонаступництво і виникає необхідність підтвердити права спадкоємця, щоб 

він здатен був представляти в суді власні права та інтереси, а також інших 

спадкоємців.  

Отже, об’єктивно потребується, щоб в нотаріальній практиці з’явився 

документ, який би підтверджував права на спадкування. У зв’язку з цим автор 

вважає, що необхідно змінити назву свідоцтва про право на спадщину на іншу 

назву, де б чітко відображався факт прийняття спадщини і переходу прав на 

спадщину до спадкоємців, відказоодержувачів та інших осіб. Зокрема, 

раціональною вважаємо таку назву документа: «Свідоцтво про отримання 

спадщини за законом (заповітом)». Таким чином, ми підкреслимо факт 

переходу прав від спадкодавця до спадкоємців. Вважаємо, що відповідні зміни, 

після їх широкого обговорення фахівцями мають бути відображені в Правилах 

ведення нотаріального діловодства, затверджених Наказом Міністерства 
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юстиції України від 22.12.2012 р. N 3253/5, де встановлені відповідні форми 

свідоцтв [168].  

Продовжуючи аналіз проблем зі спадкуванням в конкретній ситуації 

звернемо увагу на помилковість позиції Д.Курдельчука та Т.Коробіциної при 

сприйнятті нотаріальної діяльності. Так, дані автори зазначають безпосередньо 

про таке: «Іншою причиною для відмови нотаріусом у видачі свідоцтва про 

право на спадщину для дії за кордоном було посилання на ч. 1 ст. 70 Закону 

України «Про міжнародне приватне право» про те, що спадкові відносини з 

іноземним елементом регулюються правом держави, у якому спадкодавець мав 

останнє місце проживання: запис у свідоцтві про смерть, де зазначалось місце 

проживання Австралія вважалось більш переконливим ніж надані українською 

дружиною померлого документи та докази, і з іншого боку спадкодавець не був 

у звичному для нашої країни розумінні зареєстрований у органах внутрішніх 

справ за місцем проживання в Україні.  

Насамкінець, український нотаріус, видав дружині свідоцтво про право на 

спадщину на нерухоме українське майно ( 1/6 частка конкретної нерухомості), 

але відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину за формою для дії за 

кордоном у зв’язку з тим, що дружина не довела факт останнього місця 

проживання спадкодавця в Україні. Втрачаючи час, а також активи за 

кордоном вдова отримала офіційне підтвердження із Австралії, яке свідчило 

про те, що спадкодавець не міг кваліфікуватися як особа, яка мала останнє 

місце проживання у Австралії і про те, що її покійний чоловік не мав там ні 

рухомого, ні не рухомого майна. Отримавши цей документ, вдова оскаржила 

відповідні дії нотаріуса до суду. Протягом трьох років три судові інстанції 

монотонно цитували довідку міліції проте, що « Згідно наявних даних гр. Д. 

права на постійне місце проживання в Україні не оформляв…» Ця магічна 

фраза, не давала можливості врахувати документ, який надійшов із Австралії, 

який спростовував запис про місце проживання, яке вказане у свідоцтві, яке 

видане лікарями Німеччини.  
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Крім того, ні нотаріус, ні чиновники Мін’юсту, куди зверталась вдова, не 

взяли до уваги власне роз’яснення про недопустимість визначення останнього 

місця проживання померлих згідно запису у свідоцтві про смерть, про що 

йдеться у п. 2 «Методичних рекомендацій вчинення нотаріальних дій, 

пов’язаних з прийняттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею 

свідоцтва про право на спадщину і свідоцтва про право на частку у спільному 

майні подружжя, схваленого рішенням Науково-експертної ради з питань 

нотаріату При Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009 року.  

Ніхто з чиновників і суддів не звернув увагу на очевидну можливість 

захистити права української вдови виходячи зі ст. 29 ЦКУ, де дуже докладно та 

чітко говориться про можливість керуватися поняттями переважного чи навіть 

тимчасового місця проживання спадкодавця, якщо є сумніви у визначені його 

останнього місця проживання. Немає ніяких сумнівів, що спадкодавець як 

підприємець, належно зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради, 

особа яка знаходилась на території України не менше 250-300днів в рік 

протягом п’яти останніх років до смерті мала переважне місце проживання в 

Україні. В кінці кінців єдиний український актив - нерухомість також є 

підставою для заведення спадкової справи та видачі необхідних свідоцтв, 

зокрема, згідно форми для дії за кордоном» [131].  

Сприймаючи сучасну нотаріальну діяльність такою, як вона є на практиці 

та відповідно до вимог законодавства ми мусимо констатувати, що нотаріус не 

наділений істотними повноваженнями діяти в межах аналогії закону або праву. 

Тому порівняння нотаріусів з чиновниками, як слідує з цитати, доволі часто 

виправдане. Нотаріус працює з документами, які згідно законодавства надає 

йому правомочна особа, а при виникненні сумнівів у можливості вчинити 

нотаріальну дію – він відмовляє в її вчиненні. Останнє положення 

обумовлюється тим, що значна кількість нотаріусів не має відповідного досвіду 

роботи зі справами, в яких має місце іноземний елемент.  

Якщо в Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

встановлений перелік документів, за якими нотаріус вчиняє нотаріальну дію, то 
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він не вправі діяти на власний розсуд і під власну відповідальність. Посилання 

ж авторів на Методичні рекомендації вчинення нотаріальних дій, пов’язаних з 

прийняттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтва про 

право на спадщину і свідоцтва про право на частку у спільному майні 

подружжя, схвалені рішенням Науково-експертної ради з питань нотаріату при 

Міністерстві юстиції України від 29 січня 2009 року, будь-який нотаріус 

спростує відсилкою до п. 14 ст. 92 Конституції України, де встановлено 

підпорядкування діяльності нотаріату виключно законам України.  

Тому безперспективним вважаємо оскарження відмови у вчиненні 

нотаріальної дії з посиланням на Методичні рекомендації вчинення 

нотаріальних дій, пов’язаних з прийняттям заходів щодо охорони спадкового 

майна, видачею свідоцтва про право на спадщину і свідоцтва про право на 

частку у спільному майні подружжя.  

Існує загальне правило в діяльності нотаріусів, якщо хоч якась обставина 

викликає сумнів, то особа має довести свої права за допомогою безспірних 

доказів та/або за рішенням суду. Достатньо виявити помилку в одній літері в 

прізвищі і для нотаріуса така помилка стає перешкодою для встановлення 

належності заповіту конкретній особі. Зрозуміло, що така особа не 

позбавляється права на спадкування, але вона має довести в суді, що заповідач 

мав на увазі саме її та встановити у порядку окремого провадження факт 

належності їй заповіту.  

 Проаналізована правова ситуація, на нашу думку, доводить необхідність 

внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо конкретизації питань, 

пов’язаних з іноземним елементом. Так, Закон України «Про міжнародне 

приватне право» визначає загальні риси взаємовідносин при спадкуванні, але 

його необхідно трансформувати в знаряддя праці нотаріусів – конкретні норми 

Закону України «Про нотаріат» і відповідні дії нотаріусів. 

З іншого боку, дана ситуація свідчить про те, що пасивна позиція 

нотаріусів може і повинна доповнюватися активною працею адвокатів і 

консулів, які здатні сприяти громадянам в охороні і захисті їх прав. Нотаріус, 



 

 

188 

щоб не мати зайвих проблем з видачею свідоцтва про право на спадщину з 

іноземним елементом, шукав всі можливі причини для відмови в цьому, але 

лише юридично компетентна особа здатна «стимулювати» діяльність 

нотаріусів у передбаченій законодавством формі. Зокрема, надавши письмову 

заяву адвокат спадкоємця вправі вимагати від нотаріуса письмової постанови 

про відмову у вчиненні нотаріальної дії (ст. 49 Закону України «Про нотаріат»). 

Так, у ст. 68 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що нотаріус 

при видачі свідоцтва про право на спадщину за законом перевіряє факт смерті 

спадкодавця, час і місце відкриття спадщини, наявність підстав для закликання 

до спадкування за законом осіб, які подали заяву про видачу свідоцтва, та склад 

спадкового майна. Але ж при належності до складу спадщини нерухомого 

майна можна було ініціювати вжиття заходів до охорони спадкового майна, 

тоді, згідно ч. 1, 3 ст. 60 Закону України «Про нотаріат», фігуруватиме поняття 

«місцезнаходження майна» і нотаріус спочатку зобов’язаний був би вжити 

відповідних заходів, а потім відкрити спадкову справу з наступною видачею 

свідоцтва про право на спадщину. Тобто таким непрямим способом можна було 

досягти бажаного результату.  

Вважаємо, що адвокат мав порадити спадкоємцю звернутися до 

Міністерства закордонних справ для того, щоб останнє повідомило 

консульський відділ посольства України в Австралії [124] щодо необхідності 

представлення інтересів громадян України в питаннях спадкування в цій країні, 

а при необхідності і в інших країнах. Загальновідомо, що консули відповідно 

до Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року можуть діяти в 

інтересах своїх громадян без спеціального доручення, що також відображено в 

Консульському статуті України. Тому автор вважає, що діяльність адвокатів в 

інтересах клієнтів може здійснюватися в більш ширших межах, ніж просте 

процесуальне представництво в судах[202].  

Вважаємо, що адвокати можуть здійснювати стимулюючу та контрольну 

функції та представництво інтересів клієнтів у нотаріальному процесі, а також 

координувати діяльність декількох державних і недержавних установ для 
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найліпшого забезпечення прав клієнта. Зокрема, мова йде і про фіскальний 

інтерес: податки на спадкові активи у випадку визначення української 

юрисдикції повинні бути сплачені в Україні, а не в США і Гонконгу, де нині 

знайдені місця отримання іноземними спадкоємцями банківських активів. 

Свідоцтво на українську нерухомість, яке було видане вдові, за кордоном 

не є підставою для визнання за нею права на «все майно, де б воно не 

знаходилось та з чого б воно не складалось» – необхідні спеціальні судові 

процедури у кожній чужій юрисдикції. Виникає питання – чи не пізно вдова 

знайшла слід? Іноземні спадкоємці, мабуть, все отримали, не згадавши про 

вдову з України...[ 131].  

 

 

Висновки до розділу 2. 

 

 

1) обгрунтовано, що сучасний стан розвитку теорії нотаріального процесу 

може і повинен сприйматися як комплексна нотаріальна форма, в якій 

необхідно узгодити діяльність всіх осіб, які вчиняють нотаріальні дії, 

включаючи нотаріусів, консулів та інших осіб, уповноважених на вчинення 

нотаріальних дій, по наданню найбільш гарантованої правової допомоги, 

незалежно від місця знаходження  громадян України; 

2) доведено, що консули повинні наділятися повноваженнями з вжиття 

заходів щодо охорони закордонного майна особи, яка визнана 

безвісновідсутньою судом або місцеперебування якої невідоме, на підставі:  

а) рішення суду України або повідомлення Міністерства закордонних 

справ України, яке діятиме за заявою заінтересованої особи або органу опіки та 

піклування, коли особа зникла на території України; 

б) повідомлення уповноважених органів акредитуючої держави, якщо 

громадянин України зник на території іноземної держави; 
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в) власної ініціативи консула, коли зниклим на території іноземної країни 

є представник дипломатичного корпусу, міжнародної делегації або 

консульської установи України; 

3) визначено, що консули не вправі в іноземній країні накладати заборону 

відчуження нерухомого майна, але в інтересах оголошеної померлою особи 

вони мають повідомити уповноважені іноземні органи про забезпечення 

невідчужуваності майна шляхом відповідної реєстрації на строк не менше п'яти 

років. В такому випадку новий власник майна (спадкоємець після оголошення 

померлим попереднього) має бути зареєстрований, але без права протягом 

п'яти років відчужувати майно.  

4) обгрунтовано, що при запровадженні в законодавство України такої 

нотаріальної дії як посвідчення офіційної заяви про ствердження певних 

юридичних безспірних фактів слід розробити процедуру її вчинення та 

оформлення, де у посвідчувальному написі нотаріус повинен робити 

застереження, що за зміст викладених в заяві обставин не передбачена 

відповідальність ні нотаріуса, ні самого заявника, якщо дійсність наведених 

фактів не підтверджується наданими додатками. Так, в іноземних країнах 

наведені в урочистих заявах обставини застережені особистою 

відповідальністю заявника, тому наведена в ній інформація може бути 

сприйнята однозначно як достовірна; 

5) встановлено, згідно п. 3.10.1. Положення консул за дорученням 

нотаріуса, за місцем відкриття спадщини, надісланого через Міністерство 

закордонних справ України, за заявою спадкоємців або виконавця заповіту або 

за своєю власною ініціативою уживає заходів до охорони спадкового майна, 

коли це потрібно в інтересах спадкоємців, відказоодержувачів, кредиторів. В 

цій нормі вже закладена певна неузгодженість, оскільки: 

- нотаріуси можуть звертатися до консула лише через Міністерство 

закордонних справ України, а всі інші заявники безпосередньо до консула; 

- до заявників віднесено тільки спадкоємців або виконавця заповіту, хоча до 

заінтересованих осіб віднесено також відказоодержувачів та кредиторів, але, як 
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правило, ініціаторами вчинення тих чи інших дій посадовими особами мають 

бути всі заінтересовані особи; 

6) власна ініціатива посадової особи – це виняток із загального правила, 

оскільки посадова особа має діяти у відповідності до вимог законодавства і 

відповідних обставин, тому в цій нормі мають бути конкретизовані ті 

обставини, за яких консул повинен вчинити нотаріальну дію. Інакше це 

положення нестиме декларативний характер через те, що бездіяльність консула 

не буде мати належної кваліфікації. Іншою підставою для вчинення 

нотаріальних проваджень консулом може стати надходження відповідної 

інформації з Міністерства закордонних справ України або уповноважених 

органів акредитуючої держави; 

7) запропоновано узгодити Цивільний кодекс України із ст. 38 Закону 

України «Про нотаріат» та доповнити його нормою, яка б регламентувала 

питання посвідчення заповітів консулом та викласти її у такій редакції:  

Стаття 1252-1 ЦК Посвідчення заповітів консулом та посадової 

особою дипломатичного представництва 

« У разі перебування громадянина України за кордоном, заповіт, поданий 

ним особисто, посвідчуються консулом. 

Посадова особа дипломатичного представництва посвідчує заповіт 

громадянина України у разі, якщо у місці його перебування відсутня 

консульська установа. 

На бажання заповідача заповіт може бути посвідчений при свідках. 

Посвідчений заповіт підлягає державній реєстрації посадовою особою у 

Спадковому реєстрі та зберігається у справах дипломатичного представництва 

чи консульської установи України до його передачі на зберігання до 

Київського міського державного нотаріального архіву через Міністерство 

закордонних справ України»; 

8) запропоновано у ЦК передбачити норму, яка б регламентувала зміст, 

форму та реєстрацію заповіту, узгодивши її зі ст. 1247 ЦК та викласти у такій 

редакції: 
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Стаття. Зміст, форма та реєстрація заповіту 

«Заповіт має бути складений у письмовій формі та включати такі 

відомості: 

- місце та дату складання і посвідчення заповіту; 

- особу, яка посвідчує заповіт; 

- відомості про заповідача, його прізвище ім’я по батькові, дата та м’ясце 

народження, місце проживання; 

- відомості про спадкоємця, його прізвище, ім’я по батькові, дата та рік 

народження, адреса місця проживання або роботи;  

- майно, яке заповідається, де знаходиться; 

- відомості про інших спадкоємців, осіб, які мають право на обов’язкову 

частку; 

- призначення виконавця заповіту; 

- підпризначені спадкоємці, їх анкетні дані. 

Заповіт може бути викладений заповідачем чи особою, якою він 

посвідчується власноручно або за допомогою загальноприйнятих технічних 

засобів.  

        Заповіт підписується власноручно заповідачем або іншою особою, якщо у 

силу фізичних вад він не може це зробити особисто, відповідно до ч. 4 ст. 207 

ЦК. 

      Інформація про посвідчений заповіт вноситься особами, які його 

посвідчили, до Спадкового реєстру»; 

9) обгрунтовано, що консули при посвідченні заповіту і наданні 

роз’яснень мають враховувати особливості законодавства країни перебування 

та двосторонніх договорів і щоб уникнути негативних наслідків для заповідачів 

необхідно їм роз’яснити, як найліпше викласти свою волю. Зокрема, коли 

громадянин України постійно проживає в Туреччині, має там нерухомість, але 

не має там спадкоємців, то його рухоме та нерухоме майно буде передано у 

власність цієї держави (ст. 31 Угоди між Україною та Турецькою Республікою 

про правову допомогу та співробітництво в цивільних справах). Щоб уникнути 
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таких наслідків можна заповісти, наприклад, 1%  майна будь-якій турецькій 

фізичній або юридичній особі, щоб формально з’явився в Турції спадкоємець і 

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

заповіт, а договір довічного утримання (догляду) тощо;  

10) запропоновано внести зміни до п.3.8.8. Положення про порядок 

учинення нотаріальних дій у дипломатичних представництвах та консульських 

установах України про те, що консул не посвідчує секретні заповіти, а 

посвідчує факт передачі секретного заповіту йому на зберігання. Але така 

секретність заповіту не позбавляє заповідача звертатись до консула за порадою 

щодо змісту такого заповіту.  

11) на розвиток думки Панталієнко Я.П. щодо посвідчення секретного 

заповіту автором у контексті діяльності консула запропоновано змінити назву 

даної нотаріальної дії «посвідчення секретного заповіту» ( п.п. 3.8.8 п.3.8 

Правил вчинення окремих нотаріальних дій Положення) на «прийняття 

секретного заповіту на зберігання» та передбачити можливість участі свідків 

при такій передачі заповіту. Даною нотаріальною дією доповнити ст. 38 

Закону;  

12) запропоновано процедуру посвідчення консулом секретного заповіту 

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

заповіт у присутності свідків, що є додатковою гарантією дотримання його 

волі. Далі він запечатує цей заповіт у конверт із вказівкою даних про свідків та 

у  присутності консула вчиняє на ньому підпис. Конверт із заповітом він  

вкладає в інший конверт, на якому заповідач знову вчиняє підпис, який 

засвідчується консулом. Щодо зберігання секретного заповіту консулом, то 

воно може бути тимчасове та зумовлено строком перебування заповідача в 

іноземній країні. Строк і спосіб передачі секретного заповіту до України, місце 

його оголошення може встановлюватися заповідачем. Доцільність 

запечатування даних про свідків у конверт із заповітом забезпечує 

унеможливлення тиску на них щодо розголошення нотаріальної таємниці;  
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13) запропоновано закріпити у Положенні таку обов’язкову умову правил 

оголошення секретного заповіту як: ознайомлення консулом свідків та усіх 

заінтересованих осіб зі станом конверту, де знаходиться секретний заповіт, 

безпосередньо перед його відкриттям. Якщо ж у зазначених осіб існують 

зауваження, то конверт не повинен відкриватися і він має досліджуватися 

експертом;  

14) обгрунтована необхідність визнання секретного заповіту, який 

передавався на зберігання консулу, недійсним за підстав пошкодження 

конверту із секретним заповітом або за відсутності підпису заповідача на 

ньому, незалежно від того, що за формою він може відповідати закону;  

15) запропоновано розширити повноваження консула, доповнивши їх 

такою нотаріальною дією як посвідчення безспірного факту, що фізична чи 

юридична особа є виконавцем заповіту та видачею свідоцтва про це. У зв’язку з 

цим запропоновано внести зміни до ст. 38 Закону України «Про нотаріат», 

Порядку учинення нотаріальний дій в дипломатичних представництвах і 

консульських установах України та Правил ведення нотаріального діловодства, 

де форму 13 назвати «Свідоцтво виконавця заповіту»; 

16) з метою гармонізації національного законодавства про нотаріат з 

європейським, зокрема, положень Європейського Регламенту «Рим IV» про 

«єдине європейське свідоцтво про спадкування» запропоновано доповнити 

статті 34, 38 Закону «Про нотаріат», відповідно, повноваженнями нотаріуса та 

консула нотаріальним провадженням з посвідчення факту, що фізична чи 

юридична особа є спадкоємцем. На підтвердження статусу потенційного 

спадкоємця нотаріус, консул мають видавати свідоцтво, назву якого викласти у 

такій редакції: «Свідоцтво потенційного спадкоємця», у якому слід зазначати 

такі відомості: а) прізвище, імя, по батькові, статус та права кожного із 

спадкоємців за законом чи заповітом, розмір належних їм потенційних часток у 

спадщині; б) зазначення майна (виділ його із спадкової маси в натурі) на 

користь конкретного спадкоємця за законом чи за заповітом; 
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17) обгрунтовано, що заява про прийняття спадщини може подаватися 

обмежено дієздатним спадкоємцем самостійно без згоди піклувальника. Щодо 

отримання та розпорядження спадщиною, то вчинення таких дій можливе лише 

за згодою піклувальника. Тому дане положення має враховуватися консулом 

при видачі такому спадкоємцеві свідоцтва про право на спадщину і знайти свої 

нормативне закріплення у Положенні.  

18) доведено, що під належним оформленням заяви про прийняття 

спадщини слід розуміти не засвідчення на ній підпису спадкоємця, а 

посвідчення такої заяви як одностороннього правочину, оскільки у теорії 

нотаріального процесу поняття «посвідчення» та «засвідчення» несуть різне 

змістовне навантаження. Так, посвідчення безспірних фактів полягає у 

встановленні нотаріусом існування даного факту, наданні йому юридичної 

вірогідності, тобто для особи у результаті посвідчення такого факту нотаріусом 

мають виникнути юридичні наслідки. Щодо засвідчення безспірних фактів – це 

підтвердження нотаріусом факту точної відповідності копії оригіналу, факту 

підпису документа, тією особою, прізвище якої зазначається у підписі. Як 

бачимо, при прийнятті спадщини нотаріус чи консул має посвідчувати 

волевиявлення спадкоємця на отримання спадщини в цілому, а не частково, за 

відсутності умов та застережень, яке повинно здійснюватися вільно, на власний 

розсуд, без тиску з боку інших заінтересованих осіб. Тому недостатньо для 

прийняття спадщини підтвердження факту підпису особи на заяві, прізвище 

якої зазначається у підписі.  

19) слід внести зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України та Положення про порядок учинення нотаріальних дій у консульських 

установах і дипломатичних представництвах України, що такий правочин має 

посвідчуватися у порядку п. 1 ч. 1 ст. 34 та 38 Закону, а не на такій заяві має 

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

          20) запропоновано виокремити такі види заяв в спадкових 

правовідносинах: 

- заява про прийняття спадщини (ст. 1269 ЦК); 
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-  заява про відкликання заяви про прийняття спадщини ( ч. 5 ст. 1269 ЦК); 

- заява про відмову від прийняття спадщини (ст.1273ЦК); 

- заява про відкликання заяви про відмову від прийняття спадщини ( ч. 6 

ст.1273 ЦК); 

- заява спадкоємців за заповітом про відмову від спадкування за заповітом (ч. 5 

ст. 1275 ЦК);  

21) констатовано, що відкликання заяви про прийняття спадщини не  

отримало регламентації у Положенні як певна розпорядча дія (правочин), тобто 

не існує процедури оформлення консулом такого відкликання заяви і які 

наслідки з точки зору процесуального права воно породжує. На нашу думку, 

така заява має бути належним чином оформлена, тобто посвідчена і стати 

підставою для залишення заяви про прийняття спадщини без розгляду, що не 

позбавить особу можливості повторно звернутися до консула за отриманням 

свідоцтва про право на спадщину (наприклад, як це питання вирішено у 

цивільному процесі щодо повернення позовної заяви, якщо позивач до 

відкриття провадження у справі подав заяву про повернення йому позову п. 1 ч. 

3 ст. 121 ЦПК). Якщо ж особа виявить бажання до сплину 6 місячного терміну 

все ж таки прийняти спадщину, наприклад, вона не домовилась з іншими 

спадкоємцями щодо розподілу майна, грошової компенсації її частки тощо 

вона може повторно подати заяву про прийняття спадщини, тобто така 

можливість буде не втрачена;  

22)  встановлено, що спадкоємець за заповітом може відмовитися від  

спадкування: 

- загалом, тоді він не спадкуватиме і така заява може називатися заява про 

відмову від прийняття спадщини; 

- за заповітом, тоді він буде потенційно вправі спадкувати за законом, якщо не 

буде інших спадкоємців за заповітом і не був підпризначений спадкоємець.  

23)  консул має з’ясовувати, який вид відмови спадкоємець використовує 

і це положення має фіксуватися в посвідчувальному написі після роз’яснення 

наслідків відповідного виду відмови від спадкування. 
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24)  запропоновано ч. 5 ст. 1275 ЦК викласти у такій редакції: «Відмова 

спадкоємця за заповітом від спадкування за заповітом не позбавляє його права 

на спадкування за законом»; 

25)  акцент  зроблено на тому, що провадження з видачі свідоцтва на 

частку в спільному майні подружжя може вчинятися паралельно з 

провадженням щодо видачі свідоцтва про право на спадщину. Це зумовлено 

тим, що один з подружжя може одночасно звернутися до консула за видачею 

свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя та за 

видачею свідоцтва про право на спадщину як спадкоємець першої черги.              

26)  доведено, що  консул на клопотання заявника може об’єднати ці дві 

нотаріальні дії у одне провадження з метою врахування інтересів усіх суб’єктів 

даних правовідносин щодо майна, яке одночасно може бути як об’єктом 

спільної сумісної власності, так і спадковим майном та недопущення вчинення 

нотаріальних дій, які можуть потягти негативні наслідки та призвести до 

необхідності спадкоємців звертатися до суду.  

27)  обґрунтовано, що строки видачі такого свідоцтва мають 

обов’язкового узгоджуватися із видачею свідоцтва про право на спадщину 

після смерті одного із подружжя, оскільки майно, яке є спільною сумісною 

власністю подружжя має подвійний режим, оскільки може бути об’єктом права 

спільної сумісної власності подружжя та одночасно об’єктом спадкового 

майна, зокрема, зазначеним у заповіті подружжя. Тому видача свідоцтва про 

право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного із 

них може бути видане до закінчення строку прийняття спадщини, тобто до 

видачі свідоцтва про право на спадщину, але з обов’язковою перевіркою на 

відсутність обмежень, зокрема, за Спадковим реєстром та реєстрацією 

накладених заборон відчуження (арешту майна) 

28)  доведено, що консул при видачі свідоцтв та вирахуванні частки того з 

подружжя, який пережив, у спільній сумісній власності та як спадкоємця 

першої черги має узгодити розмір часток по таких виплатах, які належали 
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спадкодавцеві, але не були ним одержанні за життя (ст.1227ЦК)  як подружжя, 

так і інших спадкоємців за законом;  

29)  доведена складність питання з видачі свідоцтва про право власності 

на частку у спільній сумісній власності при спадкуванні за заповітом, оскільки 

згідно ч. 2 ст. 1226 ЦК суб’єкт права спільної сумісної власності має право 

заповідати свою частку у праві спільної сумісної власності до її визначення та 

виділу у натурі. Тому фактично, коли йдеться про спадкування за заповітом, то 

така частка має бути визначена та виділена у натурі. Складним є питання, 

видачі таких свідоцтв також у тому випадку, коли подружжя, яке пережило, 

при визначенні та виділі його частки із спільної сумісної власності має право на 

обов’язкову частку у спадщині. 

30)  встановлено, що проблемною може бути ситуація, коли на момент 

видачі свідоцтва на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного із 

них та свідоцтва про право на спадщину  буде встановлено факт, що подружжя, 

яке померло при житті уклало договір щодо спільної сумісної власності, 

оскільки майно було зареєстровано на нього без згоди іншого із подружжя, 

якщо він виходить за межі дрібного побутового. Такий спір про визнання 

договору недійсним за даних підстав може бути предметом розгляду суду за 

заявою подружжя, яке пережило.  

31)  запропоновано загальний алгоритм (модель) провадження з вжиття 

консулом заходів щодо охорони спадкового майна, згідно з яким він має 

вчиняти таке провадження з урахуванням особливостей законодавства країни 

його перебування, зокрема, яке стосується становища і виду спадкового майна, 

його місцезнаходження та статусу уповноважених осіб, які вправі здійснювати 

заходи щодо охорони спадкового майна .  Така модель включає : встановлення 

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

його оцінку; вжиття безпосередніх заходів щодо охорони ̶ передачі спадкового 

майна на зберігання чи (та) в управління, на депозит консула (п. 3.10.13 

Положення). Але для цього процесу, який собою являє складне (як матеріальне, 

так і процесуальне) правовідношення, недостатньо лише говорити про 
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наявність майна. Консул має встановити коло заінтересованих осіб, які 

братимуть участь у цьому процесі; 

32)  обгрунтовано, що при проведенні опису спадкового майна як 

складової нотаріального провадження з вжиття заходів щодо охорони 

спадкового майна (п.2 ст. 38 Закону) консул має зробити оголошення у засобах 

масової інформації у межах консульського округу про смерть особи та 

відкриття спадщини і вказати дату проведення такого опису з метою 

встановлення кола заінтересованих осіб, яким запропонувати взяти участь у 

описі майна і пред’явити свої претензії, зокрема, кредиторам;  

33)  доведено, що опис спадкового майна на території іноземної держави 

може проводитися консулом й за відсутності виконавця заповіту, на підставі 

належно оформленої від нього заяви. Опис може проводитися за участі 

заінтересованих осіб, свідків, представників компетентних органів держави; 

34)  запропоновано узгодити між собою п. 4 Глави 9 Положення про 

порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та п. п. 3.10.11 п. 3.10 

Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних 

представництвах та консульських установах України щодо статусу та 

уніфікації назви особи, яка уповноважується нотаріусом, консулом на 

зберігання спадкового майна назвати її «охоронець спадкового майна» та 

внести доповнення до ст. 1284 Цивільний кодекс України, назву якої викласти 

у такій редакції: «Охорона спадкового майна виконавцем заповіту та іншими 

особами», а частину другу даної норми викласти у такій редакції: «ч.2 

Спадкоємці за законом мають право призначити іншу особу (охоронця 

спадкового майна), яка вживатиме заходів щодо охорони частини спадщини. 

яка спадкується за законом. Доцільність вжиття саме терміну « охоронець 

спадкового майна», зумовлена тим, що особа приймає не тільки на зберігання 

спадкове майно, а й може ним управляти, оскільки до спадщини належать усі 

права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини 

і не припинились внаслідок його смерті ( ст1218ЦК), наприклад, корпоративні 

права;  
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35)  запропоновано ст. 60 Закону України «Про нотаріат» доповнити 

положенням про взаємодію нотаріусів та консулів щодо вжиття останніми 

заходів щодо охорони спадкового майна, яке знаходиться на території 

іноземної держави та викласти її у такій реакції :  

« ч.1 … Ці заходи вживаються консулом безпосередньо або шляхом 

доручення нотаріусам чи посадовим особам органів місцевого самоврядування, 

чи посадовим особам консульських установ та дипломатичних представництв 

за кордоном за місцем знаходження майна. 

ч.2. Посадові особи органів місцевого самоврядування, консульських 

установ та дипломатичних представництв повідомляють нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини про вжиті заходи щодо охорони спадкового майна»; 

36)  доручення консулу про вжиття заходів щодо охорони спадкового 

майна, має бути оформлене нотаріусом у вигляді письмової постанови, з 

переліком спадкового майна, яке знаходиться за кордоном та потребує такої 

охорони;  

37)  запропоновано на законодавчому рівні закріпити процедуру 

відшкодування спадкоємцями, які отримали спадщину, консульського збору за 

вжиті консулом з власної ініціативи заходи щодо охорони спадкового майна, 

зокрема, за його зберігання. Такі витрати мають відшкодовуватися особами, які 

отримали спадщину, тому що консул хоча й на власний розсуд, але діяв в їх 

інтересах з метою збереження спадщини; 

38)  визначена необхідність на виконання п. 3.10.19 Положення щодо 

припинення заходів щодо охорони спадкового майна за місцем їх вжиття, 

консулу виносити постанову, але перед її винесенням консул через 

Міністерство закордонних справ України має попередити нотаріуса за місцем 

відкриття спадщини про необхідність припинення таких заходів; 

39)  доведена доцільність викласти назву та зміст ст. 1297 ЦК у такій 

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

видачею свідоцтва про право на спадщину  
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Спадкоємець, який 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».  
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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 – 
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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:  
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– 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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