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КОНСУЛІВ 
 
У статті розглядаються міжнародно-правові 

аспекти функціонування інституту нештатних (почесних) 
консулів. Аналізується природа та тенденції розвитку 
інституту почесних консулів, як особливого соціально-
правового механізму. Характеризуються основні 
інструменти й засоби його діяльності, які полягають у 
захисті громадян у тому регіоні країни, де немає штатної 
консульської установи, але є потреба підтримувати та 
розвивати двосторонні міжнародні відносини. 

Розкривається поняття «почесний консул» та його 
закріплення в національному законодавстві України й у 
Віденській конвенції про консульські відносини; виконаний 
аналіз норм національного законодавства на їх 
відповідність міжнародним нормам. 

Акцентовано увагу на тому, що в даний час при 
призначенні почесних консулів законодавство ряду країн 
віддає перевагу громадянам своєї держави, які живуть за 
кордоном. При відсутності таких на цей пост може бути 
призначений місцевий житель держави перебування, що 
відображено в законодавстві ряду  країн. Дана обставина 
пов'язана з тим, що функції консула носять політичний 
характер, оскільки їх здійснення походить від імені 
акредитуючої держави. Почесний консул перебуває під 
контролем як дипломатичного представництва, так і 
штатного консульства держави перебування.  
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв’язок із важливими науковими та практичними 
завданнями. Постановка проблеми зумовлена насамперед 
тим, що процеси глобалізації, які мають місце нині 
приводять до розширення відносин між державами, 
юридичними особами та громадянами різних країн у 
найрізноманітніших сферах суспільного життя, науки, 
економіки, торгівлі, культури. Норми інституту почесних 
консулів за своїм призначенням є засобами встановлення, 
підтримки і зміцнення широких політичних, економічних, 
культурних відносин між державами, заснованих на повазі 
суверенітету, невтручання у внутрішні справи один одного 
і взаємній вигоді.  

Специфіка інституту почесних консулів полягає в 
тому, що, регулюючи офіційну діяльність суб'єктів 
міжнародного права, він виражається і в нормах 
внутрішнього права. Аналіз даного інституту і 
консульського права взагалі вимагає розгляду певної 
сукупності норм міжнародного права і норм 
внутрішньодержавного права, що регулюють діяльність 
консульських служб.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Враховуючи те, що нині в літературі немає комплексних 
досліджень пов’язаних із вивченням питання інституту 
нештатних (почесних) консулів, у статті були використані 
праці найвідоміших радянських, українських і зарубіжних 
учених, юристів, які займаються проблемами 
міжнародного права, зокрема консульського. Значну роль 
при написанні даної статті відіграли наукові роботи таких 
радянських, українських та зарубіжних вчених, як 
Сандровський К.К., Блищенко І.П., Кривчикова Є.С., 



Гуменюк Б.І., Пронюк Н.В., Репецький В.М., Тимченко 
Л.Д., Торкунов А.В., Торшина О.М., Фельтхем Р.Дж. 

Джерельну базу статті становлять міжнародно-
правові угоди, що діють у сфері консульських відносин, 
внутрішні нормативні акти з консульських питань України 
і низки інших держав. 

Формулювання мети статті. Метою статті є 
визначення місця і ролі інституту почесних консулів на 
сучасному етапі, аналіз основних напрямків і проблем у 
діяльності почесних консулів у світлі національного 
законодавства і міжнародних угод щодо консульського 
права. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Однією з характерних рис XXI століття є 
зростаючий інтерес населення до питань зовнішньої 
політики та дипломатії. В умовах стрімкої глобалізації 
нашого повсякденного життя консульська служба набуває 
надважливого значення, тому що вона обслуговує весь 
широкий спектр зв'язків з різними державами. Нині 
консульські відносини та консульська служба посідають 
важливе місце в житті громадян усіх держав. В основі 
діяльності консульської служби лежать норми 
консульського права, які до середини XX століття 
сформувалися як самостійна галузь міжнародного 
публічного права [11]. 

Якщо ми звернемося до історії питання, то місцем 
зародження консульського інституту є Антична Греція і 
Древній Рим. В Античній Греції іноземці, будучи 
безправними, для захисту власних інтересів почали 
звертатися за заступництвом до знатних громадянам – 
проксенів, які добровільно брали на себе обов'язок 
піклуватися про них і захищати їх. Таким чином і 
формувалася практика надання покровительства іноземцям 
з боку знатних жителів. Від самого початку своєї 
діяльності проксени користувались особливою повагою та 



авторитетом і мали низку пільг і переваг перед іншими 
громадянами. Зокрема, проксен мав право розміщувати на 
дверях свого будинку герб держави або міста, яке він 
представляв; мав доступ на засідання народних зборів; він 
міг набувати і володіти нерухомим майном і користувався 
спеціальною печаткою з гербом акредитуючої держави чи 
міста. Одним з важливих переваг проксенів було 
звільнення від деяких зборів і податків; також він мав 
право на першочерговий розгляд справ у судах [15, с. 112]. 

Інститут консулів (у сучасному розумінні) виник 
наприкінці II – початку XII століття. Головною метою 
консулів був захист інтересів європейських купців у 
східних країнах. Свого подальшого поширення 
консульська діяльність набувала в міру розвитку торгівлі 
між європейськими країнами. Прикладом консульської 
діяльності в середні століття є врегулювання відносин 
Європи з азійськими та африканськими країнами, які часто 
встановлювалися за допомогою сили. «Почин зносин з 
різними азіатськими і африканськими державами завжди 
брали на себе європейські держави. Вони навіть силою 
зброї примушували... їх відкрити свої міста для європейців 
і потім наполегливо домагалися, щоб ті погодилися терпіти 
при собі призначених або постійних резидентів» [5, с. 9]. 

На Русі процес зародження консульств відбувався 
повільніше. Перших іноземних консулів почали приймати 
в VI столітті. В 1554 р. перший російський цар Іван 
Грозний в особливій грамоті, жалуваній англійському 
Товариству торгівлі з Росією, надав право мати консула, 
наділеного владою судити і карати своїх співвітчизників. 
Уже в ІІ-й половині XVIII століття інститут консулів набув 
рис, які притаманні сучасності.  

Перший Консульський статут Росії був виданий в 
1820 р., де консульські функції дістали розгорнуте 
визначення[19]. Оскільки Консульський статут Російської 
імперії ґрунтувався на кращих зразках західного 
міжнародного права. Розвиток торгово-економічних і 



військово-політичних зв’язків Росії в середині XIX ст. 
викликав тенденцію, спрямовану на розширення й 
поглиблення консульських функцій, що знайшло 
відображення в Консульському статуті 1858 р. [20]. 
Сутність консульських функцій зводилася до заступництва 
російських підданих, що перебували в консульському 
окрузі, і захисту інтересів своєї держави у сфері торгівлі й 
мореплавання. У статут вносилися зміни в 1887 і 1903 рр. 
Цей документ, який налічував 190 статей діяв аж до 
Жовтневої революції 1917 р. Для того, щоб скласти 
уявлення про масштаби діяльності російської консульської 
служби, слід зазначити, що в  1900 р. інтереси Росії за 
кордоном представляли 117 консульств, з них 29 
генеральних. Крім цього, малося понад 300 позаштатних 
консулів і консульських агентів.  

Консульський статут Росії був скасований 18 
жовтня 1918 року декретом Ради Народних Комісарів, у 
якому містилося 12 статей. Декретом проголошувалась 
організація радянських консульств. В 1921 р. Народний 
комісаріат закордонних справ підготував першу інструкцію 
консулам РРФСР, у 1922 р. – затвердив тариф 
консульських зборів, а протягом наступних трьох років 
видав кілька циркулярів з окремих питань консульської 
діяльності.  

В 1925 р. був підготовлений і представлений на 
затвердження Раді Народних Комісарів СРСР 
Консульський статут СРСР (затверджений 1926 р. 
Президією ЦВК СРСР), який з деякими змінами проіснував 
протягом 50 років [17].  

Новий Консульський статут СРСР був затверджений 
25 червня 1976 року Указом Президії Верховної Ради 
СРСР. Він складався з 9 розділів і 99 статей, у яких 
регламентувались усі питання організації радянської 
консульської служби та діяльності консулів за кордоном 
[16, с. 343]. У XVIII–XIX ст. майже всі капіталістичні 
держави призначають і приймають консулів двох 



категорій: штатних (consules missi) і нештатних, або 
почесних (consules electi).  

Віденська конвенція про консульські зносини 1963 
р. зазначає, що «існують дві категорії консульських 
посадових осіб, а саме: штатні консульські посадові особи 
та почесні консульські посадові особи» (п. 2 ст. 1 ). Розділ 
ІІІ Віденської конвенції визначає режим, який 
застосовується до почесних консульських посадових осіб і 
консульських установ, що очолюються такими посадовими 
особами (ст. 58–68 ) [3]. 

Штатний консул, як визначає Віденська конвенція 
про консульські зносини, особа, яка перебуває на 
державній службі держави, що її призначає, як звичайно, є 
її громадянином, отримує встановлену заробітну плату, 
виконує всі консульські функції і користується всіма 
консульськими привілеями. Проте незважаючи на широке 
використання інституту консулів, у міжнародному праві 
немає чіткого визначення терміна «консул», зокрема й у 
Віденській конвенції про консульські зносини 1963 р. Вона 
зазначає лише, що консульською посадовою особою є 
будь-яка особа, включаючи главу консульської установи, 
якій доручено в цьому статусі виконання консульських 
функцій [14, с. 131].  

Позаштатний консул призначається з осіб, які 
постійно проживають у державі перебування консульства і 
користуються у ній авторитетом [16, с. 378]. Часто 
почесними консулами є адвокати, бізнесмени, діячі 
культури. Вони можуть бути громадянами держави, яка їх 
визнає, держави перебування або третіх держав. Почесні 
консули не перебувають на державній службі держави, яка 
їх визнає, і не отримують від неї заробітної плати, ним 
виконуються лише найпростіші консульські функції – 
сприяння торговому судноплавству, допомога громадянам 
своєї держави; особисто він не користується 
консульськими привілеями.  



Зараз у всьому світі налічується понад 10 тис. 
почесних консулів. Інститут почесного консула широко 
використовують скандинавські та латиноамериканські 
країни, у меншій мірі, ним користуються африканські та 
азійські країни. 

Як показує міжнародна практика, із збільшенням і 
розвитком різноманітних зв'язків між державами зростає і 
кількість почесних консулів. У деяких країнах консульська 
служба своїми успіхами зобов'язана в значній мірі 
почесним консулам, оскільки вони становлять у цій службі 
переважну більшість (наприклад, у Данії, Норвегії, 
Нідерландах, Швеції, Бельгії їхня кількість становить 75–
95 % від загальної кількості консулів) [6]. 

Нині нормативними актами України, що визначають 
діяльність почесного консула України, є Консульський 
статут України, затверджений Указом Президента України 
від 2 квітня 1994 року  №127 (127/94) [9], і Положення 
«Про почесних (нештатних) консульських посадових осіб 
іноземних держав в Україні та консульські установи, що 
очолюються такими посадовими особами» від 2007 року 
[12].  

Термін «Почесна консульська посадова особа», 
відповідно до зазначеного положення, означає посадову 
особу, яка очолює консульську установу та виконує окремі 
консульські функції від імені держави, що акредитує, на 
визначеній території України [12]. Можна констатувати, 
що в положенні, як у нормативному акті, що стосується 
консульської служби України, дається визначення поняттю 
«почесний консул», чого не було в Консульському статуті 
1976 р. 

Слід зазначити, що, незважаючи на широке 
використання інституту почесних консулів, у 
міжнародному праві немає точного визначення терміна 
«почесний консул». Віденська конвенція про консульські 
зносини 1963 р. також не дає конкретного визначення 
«почесний консул». 



Різні держави, що використовують діяльність 
почесних консулів, у своєму законодавстві та в 
міжнародних угодах дають часто найрізноманітніші 
визначення цього поняття. Так, наприклад, згідно з 
Консульським законом Естонської Республіки від 2003 
року зазначається, що почесний консул – це особа, яка 
надає консульські послуги та консульську допомогу в 
межах компетенції, визначеної Міністром закордонних 
справ і який призначається Міністром закордонних справ 
на визначений або невизначений термін. Міністр 
закордонних справ повинен визначити повноваження 
кожного почесного консула окремою директивою [8].  

Законодавство низки країн при призначенні 
почесних консулів віддає перевагу громадянам своєї 
держави, які проживають за кордоном (тобто в державі 
перебування). За відсутності таких на цей пост можуть 
бути призначені громадяни держави перебування. Це 
відображено в консульському законодавстві Бельгії, 
Франції, Греції, Данії, Швейцарії тощо. Інші країни (і таких 
більшість) дотримуються практики призначення почесних 
консулів з кола громадян держави перебування [6]. 

У багатьох двосторонніх консульських конвенціях 
іноземних держав міститься положення, що почесними 
консулами можуть бути, як громадяни країни, що 
призначає або приймає, так і громадяни третіх країн. 

Отже, якщо говорити про громадянство почесного 
консула, то він може бути: 1) громадянином акредитуючої 
держави; 2) громадянином держави перебування; 3) 
громадянином третьої держави. 

Почесні консули поділяються на такі класи: а) 
почесний генеральний консул; б) почесний консул; в) 
почесний віце-консул, г) почесний консульський агент. Ця 
класифікація повністю відповідає змісту ст. 9 Віденської 
конвенції «класи глав консульських установ» [3]. 

Згідно з українським законодавством почесний 
консул призначається Міністром закордонних справ 



України. При розгляді питання про призначення особи 
почесним консулом враховується його суспільне 
становище, особисті якості та можливість належно 
виконувати консульські функції – такі, у загальному 
вигляді, критерії, що пред'являються до кандидатури на 
посаду почесного консула України. 

У нормативних актах іноземних держав вимоги до 
особистості почесного консула викладені докладніше. 
Наприклад, у законодавстві Данії нештатні генеральні 
консули і консули призначаються королем, а віце-консули 
– міністром закордонних справ. Кандидатури на посаду 
нештатного консула підбирає дипломатичне 
представництво Данії в країні перебування. У коротких 
відомостях на кандидатів у нештатні консули, що 
спрямовуються в міністерство закордонних справ, 
вказуються національність, освіта, займані до цього 
посади, а також чи не є дана особа консульським 
представником інших держав і чи була на консульській 
роботі раніше. У разі, якщо кандидат є комерсантом, 
представництво має з'ясувати рід діяльності фірми, у якій 
він працює, ділові зв'язки фірми з Данією та її економічний 
стан. При призначенні особи на посаду нештатного 
консула до уваги береться знання ним іноземних мов, і 
передусім – національної данської мови. 

В інструкції Міністерства закордонних справ 
Республіки Болгарія від 1999 р. «Про призначення 
почесних (нештатних ) консульських посадових осіб в інші 
держави» йдеться, що розгляд кандидатур і призначення 
почесних (нештатних ) консульських посадових осіб 
необхідно здійснювати з місцевих громадян і в таких 
районах іноземної держави, у яких дипломатичне чи 
консульське представництво не в змозі ефективно 
забезпечувати захист інтересів своїх громадян, фізичних 
або юридичних осіб, а також у таких районах іноземної 
держави, де не вигідне утримання штатного консула на 
посадовому окладі. Розгляд кандидатури почесної 



посадової особи здійснюється на основі пред'явленої 
Міністру закордонних справ пропозиції від керівника 
дипломатичного або консульського представництва 
Республіки Болгарія в країні яка приймає; до цієї 
пропозиції додаються: а) автобіографічні дані про 
кандидатуру почесної (нештатної) консульської посадової 
особи та її професійна діяльність; б) довідка про 
відсутність судимості; в) відомості про кандидата і його 
лояльне ставлення до Болгарії, про його контакти і зв'язки 
в Болгарії, про його суспільне становище та можливість 
надавати допомогу в здійсненні економічного і 
культурного співробітництва між Болгарією та окремими 
районами країни, що приймає, а також відомості про його 
контакти з представниками болгарської колонії та його 
можливості для її залучення в інтересах Болгарії; г) 
документи, що підтверджують майновий і фінансовий стан 
кандидата, його можливості забезпечувати і підтримувати 
за власний кошт нормальне функціонування консульського 
приміщення площею не менше 500 кв. м; д) інформація про 
основні характеристики консульського округу, населення, 
торгово-економічний потенціал, зв'язки і контакти в 
інтересах Болгарії, міграційний потік громадян Болгарії; е) 
пропозиції, складені від імені кандидата на почесну 
консульську посадову особу, що містять план заходів, ідей 
і перспектив, спрямованих на подальший розвиток 
економічних, торговельних і культурних зв'язків між 
Болгарією і державою яка приймає;          ж) попередню, 
неофіційну думку Міністерства закордонних справ 
приймаючої країни щодо прийняття почесної консульської 
посадової особи Республіки Болгарія і призначення 
конкретного кандидата; з) відгуки та рекомендації 
впливових політиків, державних діячів, наукових, 
фінансових і культурних діячів приймаючої країни щодо 
висунутої кандидатури. 

На наш погляд, положення Інструкції Республіки 
Болгарії являють інтерес і могли б бути використані в 



консульській практиці України при підборі кандидатів на 
посаду почесного консула. 

Порядок призначення почесного консула України 
дещо відрізняється від порядку призначення голів штатних 
консульських установ України. Після запиту й отримання 
попередньої згоди держави перебування кандидатура 
затверджується Міністром закордонних справ. Укладення 
угоди про відкриття почесного консульства, як такого в 
консульській практиці України не передбачається. При 
призначенні почесний консул отримує патент, що засвідчує 
його повноваження і вказує його повне ім'я, прізвище, 
громадянство, клас, до якого він належить. Почесний 
консул допускається до виконання своїх функцій після 
отримання від Міністерства закордонних справ України 
дозволу (екзекватури) [12]. 

Особа, призначена почесним консулом, має дати 
письмове зобов'язання про те, що вона буде справно 
виконувати доручені консульські функції і не буде 
вимагати за це заробітної плати або іншої винагороди. 

Відповідно до ст. 92 Консульського Статуту України, 
«нештатними (почесними) консулами можуть бути, як 
громадяни України, так і іноземні громадяни з кола осіб, 
які займають певне становище в суспільстві держави 
перебування і мають необхідні особисті якості. Вони не 
повинні бути на державній службі в державі перебування 
або брати активну участь у її політичному житті» [9]. 

Міжнародна практика використання інституту 
почесних консулів свідчить, що більшість розвинених 
країн Європи й Америки призначають почесних консулів у 
тих державах, де вже існують посольства та консульські 
установи з метою їх підсилення. Водночас зарубіжні країни 
використовують інститут почесних консулів, як перший 
крок до забезпечення своєї дипломатичної або 
консульської присутності в певному регіоні. 

В Україні запроваджено використання діяльності 
почесних консулів в обмеженому обсязі. Це зумовлюється 



кількома чинниками, зокрема: недостатньо розгалуженою 
мережею дипломатичних представництв і консульських 
установ України в деяких регіонах світу; доцільністю 
функціонування почесних консулів під керівництвом 
голови вже існуючого дипломатичного представництва або 
консульської установи України з метою налагодження 
економічних, торговельних та інших зв’язків України з 
державою перебування; фінансовим фактором (оскільки 
діяльність консульської установи України має 
фінансуватися за рахунок почесного консула, включаючи 
роботу обслуговуючого персоналу, обладнання 
приміщення необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою, 
меблями та іншим устаткуванням) [7]. 

Слід також зазначити наявність ще одного чинника, 
який зумовлює доцільність призначення почесних консулів 
України. Це – існування країн (або окремих регіонів країн), 
де проживає значна за кількістю українська громада, де 
головними обов'язками почесних консулів України є: а) 
захист у державі перебування інтересів України, громадян 
України, її юридичних осіб у межах, що допускаються 
міжнародним правом; б) сприяння розвитку торговельних, 
економічних, культурних та наукових зв'язків між 
Україною та державою перебування, розвитку дружніх 
відносин між ними іншими шляхами відповідно до 
положень Віденської конвенції про консульські зносини; в) 
з’ясування всіма законними засобами умов і подій у 
торговельному, економічному, культурному та науковому 
житті держави перебування, повідомлення про них Уряду 
України в особі міністра закордонних справ України, а 
також надання відомостей заінтересованим особам; г) 
надання допомоги та сприяння громадянам України, її 
юридичним особам. 

Серед консульських функцій, що виконуються 
почесними консулами, дуже актуальними стають послуги в 
таких питаннях: а) надання консультаційних послуг у 
питаннях встановлення контактів і розвитку ділового 



співробітництва з партнерами в країні перебування, 
інформування про закони країни перебування у сфері 
економічної діяльності, про правила оформлення 
документів, пов'язаних з такою діяльністю; б) оформлення 
документів для здійснення експортно-імпортних операцій 
(ліцензій, сертифікатів тощо), митних документів, а також 
легалізації їх при потребі; в) оформлення статусу 
перебування в країні, допомогу в отриманні віз, дозволів на 
роботу, виду на проживання; г) сприяння в придбанні або 
продажу рухомої і нерухомої власності, іншого майна, 
найм квартир і приміщень, оформлення необхідних для 
цього документів [18]. 

При цьому, визначаючи обсяг повноважень 
почесних консулів, та чи інша держава в кожному 
окремому випадку виходить із власних інтересів у країні 
перебування почесного консула. 

Згідно з даними Міністерства закордонних справ 
України, за межами нашої держави функціонує 124 
консульські установи України, з них: 85 консульських 
підрозділи дипломатичних представництв України;  29 
генеральних консульств; 9 консульств; 1 консульське 
агентство. Окрім цього, за кордоном у 62 країнах діє 99 
консульських установ, що очолюються почесними 
консулами України [10]. 

Аналізуючи перелік почесних консулів і країн, у 
яких вони здійснюють свою діяльність, можна дійти 
деяких висновків щодо статусу призначених Міністерством 
закордонних справ почесних консулів і «географії» цих 
призначень. Майже всі почесні консульства очолюються 
іноземними громадянами (деякі установи – іноземними 
громадянами українського походження), які є 
представниками ділових кіл, відомими діячами й 
адвокатами. Аналіз практики призначення Міністерством 
закордонних справ почесних консулів України дає змогу 
простежити розвиток тенденцій, які умовно можна 
згрупувати за такими ознаками: 



- призначення почесних консулів у тих країнах, де 
вже є дипломатичні представництва України, для 
підвищення ефективності діяльності посольств, 
спрямованої на розвиток економічних, торговельних, 
наукових, культурних відносин між Україною та країнами 
перебування почесних консулів як на міждержавному, так і 
на міжрегіональному рівнях; 

- забезпечення дипломатичної присутності України 
завдяки використанню інституту почесних консулів у тих 
країнах, де немає посольства нашої держави. У цьому 
випадку на початковому етапі враховуються як фінансові 
можливості почесних консулів, так і їх зв'язки з урядовими, 
діловими й громадськими колами держави перебування, 
що сприятиме створенню в подальшому умов для 
відкриття дипломатичних представництв і консульських 
установ України, очолюваних кадровими працівниками 
МЗС. 

Слід також зазначити наявність ще одного фактора, 
який обумовлював доцільність призначення почесних 
консулів України – це існування країн (або окремих 
регіонів країн), де проживає численна українська громада 
(Австралія, Ізраїль, Аргентина, Бразилія). 

Діяльність почесних консулів України в Австралії, 
Аргентині, Бразилії, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, 
Данії та Норвегії в цілому позитивно оцінюється нашими 
посольствами в цих державах і визнається ними як така, що 
сприяє розвитку двосторонніх відносин цих держав з 
Україною. 

Почесний консул звільняється від своїх обов’язків 
Міністерством закордонних справ України і припиняє 
виконувати свої функції: а) після повідомлення державою, 
що акредитує, Міністерства  закордонних  справ  України  
про  припинення функцій почесного консула; б) після 
анулювання екзекватури; в) після  повідомлення  
Міністерства закордонних справ держави, що акредитує, 



про те, що Міністерство закордонних справ України 
перестало вважати його почесним консулом [12]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальших розвідок з цього напрямку. Останніми 
роками інститут почесного консула отримує широкий 
розвиток у консульській практиці держав і України 
зокрема. Почесний консул здатний надати дієву допомогу 
штатним співробітникам посольств і консульств. 
Найважливіший цей інститут для тих держав, які не мають 
своїх посольств на території тієї чи іншої країни. Почесний 
консул у цьому випадку є в дійсності єдиною сполучною 
ланкою між державою, що направляє, і державою 
перебування. 

Аналізуючи етапи діяльності почесних консулів, 
можна стверджувати що вони свідчать на користь 
практичної доцільності вдаватися до послуг цього 
інституту. Слід зазначити, що важливою запорукою успіху 
роботи почесного консула є ступінь його співпраці з 
відповідною консульською установою за кордоном і 
налагодженості взаєморозуміння між ними. При розгляді 
правового статусу почесного консула можна говорити про 
наявність певної тенденції, спрямованої в цілому на 
зміцнення інституту почесних консулів, на визнання його 
ролі і необхідності, серед іншого і в економічному 
спілкуванні між державами. 

При аналізі діяльності інституту слід передбачати, 
що він, безумовно, має власні переваги і недоліки, що 
зумовлює питання про доцільність його використання в 
тому чи іншому конкретному випадку. Цілком очевидно, 
що почесний консул не може бути повноцінною заміною 
штатного консульства, зокрема, у таких районах, як 
Канарські острови або інші регіони, які активно 
відвідуються нашими співвітчизниками. Проблеми, які 
постають у таких регіонах, носять специфічний характер і 
тому позаштатний консул розв’язувати їх у повному обсязі 
не в змозі. 



У цілому можна твердити, що інститут почесних 
консулів може і повинен виступати в ролі допоміжного 
інструменту в консульських зносинах. При цьому слід 
розуміти ступінь можливостей даного інструменту, не 
допускати надмірного захоплення ним і не робити його 
рівноцінним штатним консульським установам.  
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Panfilova Y.M. International legal aspects of activity 

institute of neshtath (honorary) consulars. The article deals 
with international legal aspects of abnormal Institute 
(honorary) consuls. Analyzes the nature and trends of 
institution of honorary consuls, as a special social and legal 
mechanism. Presented the basic tools and means of activity that 
is to protect citizens in the region of the country where there is 
no regular consular post, but there is a need to maintain and 
develop bilateral relations. 

The concept of "honorary consul" and its consolidation 
in the national legislation of Ukraine and in the Vienna 
Convention on Consular Relations are revealed; the analysis of 
the norms of the national legislation for their compliance with 
international norms has been carried out. 

The attention is paid to the fact that at present, when 
appointing honorary consuls, the legislation of a number of 
countries prefers citizens of their state, who live abroad. In the 
absence of such a post, a local resident of the receiving state 
may be appointed, which is reflected in the legislation of 
several countries. This circumstance is due to the fact that the 
functions of the consul are of a political nature, since their 
implementation comes from the name of the accrediting state. 
The Honorary Consul is under the control of both the 
diplomatic mission and the staffing consulate of the receiving 
state. 

It should be determined that an abnormal consul is a 
person who is not a member of the state diplomatic service but 
who performs consular functions on behalf of the sending state 
and with the consent of the receiving state. Can engage in 
entrepreneurial activities, may or may not receive 
remuneration from the sending state for the performance of 
consular duties. According to the Vienna Convention on 
Consular Relations of 1963, the non-consular consuls enjoy the 



same basic privileges and immunities as the regular consuls 
(except for the personal immunity granted to them only in the 
performance of consular functions). 

It is considered that the host State, as a rule, itself limits 
the immunities and privileges granted to them to non-consular 
consuls, and the state represented at its discretion determines 
and limits the functions of non-regular consuls. 

Keywords: Consul, Honorary Consul, Consulate 
activity consular service, protection of citizens convention. 

 
Панфилова Ю.М. Международно-правовые 

аспекты деятельности института нештатских 
(почетных) консулов. В статье рассматриваются 
международно-правовые аспекты функционирования 
института нештатных (почетных) консулов. 
Анализируется природа и тенденции развития института 
почетных консулов, как особого социально-правового 
механизма. Характеризуются основные инструменты и 
средства его деятельности, заключающиеся в защите 
граждан в этом регионе страны, где нет штатного 
консульского учреждения, но есть потребность 
поддерживать и развивать двусторонние международные 
отношения. 

Раскрывается понятие «почетный консул» и его 
закрепление в национальном законодательстве Украины и 
в Венской конвенции о консульских отношениях; выполнен 
анализ норм национального законодательства на 
соответствие международным нормам. 

Акцентировано внимание на том, что в настоящее 
время при назначении почетных консулов 
законодательство ряда стран отдает предпочтение 
гражданам своего государства, живущих за рубежом. 
При отсутствии таковых на этот пост может быть 
назначен местный житель государства пребывания, что 
отражено в законодательстве ряда стран. Данное 
обстоятельство связано с тем, что функции консула 



носят политический характер, поскольку их 
осуществление происходит от имени представляемого 
государства. Почетный консул находится под контролем, 
как дипломатического представительства, так и 
штатного консульства государства пребывания. 

Ключевые слова: консул, почетный консул, 
консульская деятельность, консульская служба, защита 
граждан, конвенция. 
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