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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Ознакою будь-якої сильної демокра-
тичної держави є достатня й ефективна сис-
тема національної безпеки, у якій особливе 
місце посідає недержавна система зі своїми 
складниками, загрозами та напрямами забез-
печення. Недержавна система забезпечення 
національної безпеки, як і державна система, 
призначена для реалізації державної політики 
у сфері національної безпеки. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми забезпечення національної 
безпеки загалом досліджували О.П. Дзю-
бань, В.А. Ліпкан, Г.В. Новицький, Г.П. Ситник, 
В.І. Ткаченко та ін. Окремі питання стосовно 
визначення завдань та функцій недержавної 
системи забезпечення національної безпеки, 
виділення суб’єктів недержавної системи та 
особливостей їхнього функціонування висвіт-

лено в роботах М.С. Долинської, В.А. Ліпкана, 
К.І. Чижмара та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на зна-
чну кількість публікацій та їх високий рівень 
теоретичного опрацювання з досліджуваної 
проблеми, окремі питання щодо визначення 
суб’єктів недержавної безпеки й ролі їхнього 
функціонування залишаються актуальними 
для нашої держави та потребують додаткових 
досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Дослідження спрямоване на визна-
чення ролі приватного нотаріату як елемента 
недержавної системи національної безпеки у 
забезпеченні національної безпеки України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Національна безпека – це система, 
яка складається з двох підсистем безпеки: 
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державної та недержавної. Роль державної 
системи у забезпеченні національної безпеки 
є очевидною. Довгий час держава намагалася 
покладати на себе всі клопоти щодо забезпе-
чення зовнішньої та внутрішньої безпеки, при-
меншуючи роль суспільства у створенні без-
печних умов життя для окремого громадянина, 
соціальної групи, суспільства та й загалом 
держави. Проте недержавна система безпеки 
має бути рівноправною та доповнювати дер-
жавну систему безпеки. Поєднання державної 
та недержавної систем безпеки сприятиме 
розвитку й ефективному функціонуванню всієї 
системи національної безпеки, більш повній 
реалізації національних інтересів.

Сьогодні чітко не визначено суб’єкти 
недержавної системи національної безпеки. 
На думку В.А. Ліпкана, до компонентів недер-
жавної системи забезпечення національної 
безпеки належать [1, с. 421]:

– український народ;
– органи місцевого самоврядування;
– органи самоорганізації населення;
– об’єднання громадян;
– професійні спілки;
– приватний нотаріат;
– адвокатура;
– приватні детективні та охоронні підпри-

ємства.
Вагомий внесок у захист прав і свобод 

людини й громадянина робить приватний 
нотаріат, порядок правового регулювання 
діяльності якого встановлює Закон України 
«Про нотаріат» [2]. Нотаріат в Україні – сис-
тема органів і посадових осіб, на які покла-
дено обов’язок посвідчувати права, а також 
факти, що мають юридичне значення, та вчи-
няти інші нотаріальні дії, передбачені законом, 
для надання їм юридичної вірогідності [2].

Вчинення нотаріальних дій в Україні покла-
дається на нотаріусів, які працюють у дер-
жавних нотаріальних конторах, державних 
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) 
або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси). Документи, 
оформлені державними і приватними нотарі-
усами, мають однакову юридичну силу.

Приватні нотаріуси, відповідно до 
ст. 34 Закону України «Про нотаріат», вчиня-
ють такі дії:

– посвідчують правочини (договори, запо-
віти, довіреності тощо);

– вживають заходів щодо охорони спадко-
вого майна;

– видають свідоцтва про право на спад-
щину;

– видають свідоцтва про придбання майна 
з прилюдних торгів (аукціонів);

– видають дублікати нотаріальних доку-
ментів, що зберігаються у справах нотаріусів;

– накладають заборону на відчуження неру-
хомого майна (майнових прав на нерухоме 
майно), що підлягає державній реєстрації;

– засвідчують копії (фотокопії) документів і 
виписок із них;

– засвідчують підписи на документах;
– засвідчують переклад документів з однієї 

мови на іншу, вказуючи на їх точність і пра-
вильність перекладу;

– посвідчують факт, що фізична особа 
жива;

– посвідчують факт перебування фізичної 
особи в певному місці;

– передають заяви фізичних та юридичних 
осіб іншим фізичним та юридичним особам;

– вчиняють виконавчі написи;
– беруть на зберігання документи тощо [2].
Нотаріальна діяльність, з одного боку, спря-

мована на охорону прав і законних інтересів 
людини та громадянина, а з іншого – забез-
печує постійне відтворення сталих зв’язків у 
системі взаємодії інститутів держави й інсти-
тутів громадянського суспільства [3, с. 38].

Зміст функціонування нотаріату у сфері 
забезпечення національної безпеки полягає 
у здійсненні правоохоронної та правозахис-
ної діяльності із дотриманням таких основних 
принципів: законності; обґрунтованості нотарі-
альних дій; сприяння громадянам та організа-
ціям у здійсненні їхніх прав і законних інтересів; 
додержання нотаріальної таємниці; захисту 
честі, гідності та ділової репутації нотаріуса. 
Коротко визначимо сутність цих принципів.

Принцип законності є основополож-
ним серед інших принципів. Відповідно до 
ст. 5 Закону України «Про нотаріат», нотаріус 
зобов’язаний здійснювати свої професійні 
обов’язки відповідно до закону і принесеної 
присяги [2]. Тобто кожен нотаріус, учиняючи 
нотаріальні дії, зобов’язаний керуватися зако-
нами України, постановами Верховної Ради 
України, указами й розпорядженнями Прези-
дента України, постановами й розпоряджен-
нями Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства юстиції України, нормативними 
актами обласних, міських державних адміні-
страцій. Окрім того, дотримуватися законності 
повинні й особи, які звертаються до нотаріуса 
за вчиненням нотаріальної дії. Порушення 
такими особами зазначеної вимоги тягне за 
собою відмову нотаріуса у вчиненні нотаріаль-
ної дії (ст. 49 Закону України «Про нотаріат»).
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Зміст принципу обґрунтованості нотаріаль-
них дій означає, що всі дії нотаріуса повинні 
відповідати реальним обставинам. Для реа-
лізації цього принципу законодавство перед-
бачає певні правові гарантії. По-перше, нота-
ріус встановлює особу учасників цивільних 
відносин, які звернулися за вчиненням нота-
ріальної дії (ст. 43 Закону України «Про нота-
ріат»), визначає обсяг цивільної дієздатності 
фізичних осіб, перевіряє цивільну правоздат-
ність і дієздатність юридичної особи, пере-
віряє повноваження представника фізичної 
або юридичної особи, встановлює наміри 
сторін учиняти правочин (ст. 44 Закону Укра-
їни «Про нотаріат»). 

По-друге, нотаріус має право витребувати 
додаткові документи й відомості, необхідні для 
вчинення нотаріальної дії (ст. 46 Закону Укра-
їни «Про нотаріат»), має право не приймати 
документи, які не відповідають вимогам зако-
нодавства або містять відомості, що принижу-
ють честь, гідність та ділову репутацію фізич-
ної особи або ділову репутацію юридичної 
особи (ст. 47 Закону України «Про нотаріат»). 

По-третє, для забезпечення об’єктивного 
підходу до вчинення нотаріальних дій закон 
регулює певні обмеження у праві здійснення 
нотаріальних дій. Це необхідно, щоб запо-
бігти використанню службового становища 
та необ’єктивності у вирішенні питань, 
пов’язаних з учиненням нотаріальних дій 
(ст. 9 Закону України «Про нотаріат»).

Для реалізації принципу сприяння грома-
дянам, підприємствам, установам та органі-
заціям у здійсненні їхніх прав і захисті закон-
них інтересів, щоб юридична необізнаність не 
могла бути використана на шкоду зацікавле-
ним особам, передбачено ст. 5 Закону Укра-
їни «Про нотаріат». Форми такого сприяння 
можуть бути різними. Нотаріус роз’яснює 
права та обов’язки зацікавлених осіб, попе-
реджає про наслідки вчинюваних нотаріаль-
них дій. 

Нотаріус виступає в ролі неупередже-
ного радника й поборника захисту прав усіх 
сторін угоди та всіх осіб, які звертаються за 
вчиненням нотаріальних дій [4, с. 105]. Окрім 
того, нотаріус має право давати конкретні 
роз’яснення з питань учинення нотаріальних 
дій і консультації правового характеру та не 
має права безпідставно відмовляти у вчи-
ненні нотаріальної дії. 

Принцип додержання нотаріальної таєм-
ниці полягає у тому, що нотаріуси, інші поса-
дові особи, які вчиняють нотаріальні дії, та 
помічники нотаріусів зобов’язані зберігати 

нотаріальну таємницю, навіть якщо їхня 
діяльність обмежується наданням правової 
допомоги чи ознайомленням з документами 
(ст. 8 Закону України «Про нотаріат»). Це 
означає, що зазначені вище особи не можуть 
розголошувати відомості, отримані під час 
учинення нотаріальної дії або звернення до 
нотаріуса зацікавленої особи (інформація про 
особу, її майно, особисті майнові та немай-
нові права й обов’язки тощо).

Обов’язок дотримання нотаріальної таєм-
ниці поширюється також на осіб, яким про 
вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв’язку 
з виконанням ними службових обов’язків чи 
іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення 
нотаріальних дій як свідків, та на інших осіб, 
яким стала відома інформація, що становить 
предмет нотаріальної таємниці.

Особи, винні в порушенні нотаріальної 
таємниці, несуть відповідальність у порядку, 
встановленому законом.

Приватний нотаріус – уповноважена дер-
жавою фізична особа, яка здійснює неза-
лежну професійну нотаріальну діяльність, з 
одного боку, виступає суб’єктом захисту прав 
і свобод людини та громадянина, з іншого – є 
об’єктом національної безпеки. Захист честі, 
гідності та ділової репутації нотаріуса нале-
жить до основних принципів здійснення нота-
ріальної діяльності. Зазначимо, що чинне 
законодавство не містить визначення понять 
гідності, честі чи ділової репутації, вони є 
морально-етичними й водночас особистими 
немайновими правами. 

Під гідністю розуміють визнання цінності 
кожної фізичної особи як унікальної біопси-
хосоціальної цінності. З честю пов’язується 
позитивна соціальна оцінка особи, яка ґрун-
тується на відповідності її поведінки загаль-
новизнаним уявленням про добро і зло. Під 
діловою репутацією нотаріусів розуміють 
оцінку їхньої громадської, професійної чи 
іншої діяльності, яку здійснює така особа як 
учасник суспільних відносин [5, с. 90]. Тобто 
реалізація зазначеного принципу полягає у 
недопущенні поширення недостовірної інфор-
мації, образи нотаріуса як особи, що здійснює 
свої професійні дії у сфері нотаріату.

Висновки з цього дослідження. Отже, 
діяльність приватного нотаріату впливає на 
матеріальне й духовне благополуччя грома-
дян, на реалізацію національних інтересів. 
Приватний нотаріат – елемент недержавної 
системи забезпечення національної безпеки, 
органічний структурний компонент у загальній 
системі забезпечення національної безпеки.
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