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Анотація

У монографії представлено комплексне дослідження нотаріуса як
спеціального суб'єкта злочинів.
Автором приділено значну увагу визначенню правового статусу нотаріуса як
спеціального суб'єкта, здійснено кримінально-правовий аналіз нотаріуса як
особи, яка надає публічні послуги, як суб'єкта корупційних злочинів, розкрито
особливості кримінально-правової кваліфікації підроблення нотаріусом
документів, розглянуто питання відповідальності нотаріуса за порушення
нотаріальної таємниці та основні питання криміналізації поведінки нотаріуса
та диференціації кримінальної
відповідальності.
На основі проведеного дослідження розроблено конкретні пропозиції щодо
можливого удосконалення кримінально-правових норм.
Книга розрахована на наукових співробітників, нотаріусів, суддів, працівників
прокуратури, органів внутрішніх справ, практикуючих юристів, аспірантів
(ад'юнктів), студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також може
бути корисною широкому колу читачів, які цікавляться питаннями,
розглянутими у монографії.

УДК 347.961:347.132.144](477)
ББК 67.9(4Укр)410
К68
Рекомендовано до друку Вченою радою Академії адвокатури України
(протокол №3 від 25.03.2014 року)
Автор:
Коротюк Оксана Вікторівна, кандидат юридичних наук,
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Науковий керівник - Фесенко Євгеній Володимирович,
доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри
кримінального та адміністративного права
Академії адвокатури України
Рецензенти:
Берзін Павло Сергійович, доктор юридичних наук
Стрижевська Анжела Анатоліївна, кандидат юридичних наук
Вереша Роман Вікторович, кандидат юридичних наук
Коротюк О. В.
К68 Нотаріус як спеціальний суб’єкт злочину : монографія. – К. : ОВК,
2015. – 216 с.
ISBN 978-617-7159-05-5
У монографії представлено комплексне дослідження нотаріуса як спеціального суб’єкта злочинів. Автором приділено значну увагу визначенню правового статусу нотаріуса як спеціального суб’єкта, здійснено кримінально-правовий аналіз
нотаріуса як особи, яка надає публічні послуги, як суб’єкта корупційних злочинів, розкрито особливості кримінально-правової кваліфікації підроблення нотаріусом документів, розглянуто питання відповідальності нотаріуса за порушення
нотаріальної таємниці та основні питання криміналізації поведінки нотаріуса та
диференціації кримінальної відповідальності. На основі проведеного дослідження розроблено конкретні пропозиції щодо можливого удосконалення кримінальноправових норм.
Книга розрахована на наукових співробітників, нотаріусів, суддів, працівників прокуратури, органів внутрішніх справ, практикуючих юристів, аспірантів
(ад’юнктів), студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також може бути
корисною широкому колу читачів, які цікавляться питаннями, розглянутими у монографії.
© Коротюк О. В., 2016
© ОВК, 2016

ISBN 978-617-7159-05-5

Mono_notarius_block.indd 2

24.01.2017 21:22:50

ЗМІСТ
Вступ ................................................................................................................4
Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НОТАРІУСА ЯК
СПЕЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ .....................................7
Висновки до розділу 1 .............................................................................49
Розділ 2. НОТАРІУС ЯК СУБ’ЄКТ ОКРЕМИХ ЗЛОЧИНІВ ....................51
2.1. Кримінально-правовий аналіз нотаріуса як особи,
яка надає публічні послуги ...............................................................51
2.2. Нотаріус як суб’єкт корупційних злочинів .....................................64
2.3. Особливості кримінально-правової кваліфікації
підроблення нотаріусом документів ................................................88
2.4. Нотаріус як суб’єкт первинного фінансового
моніторингу.......................................................................................101
2.5. Нотаріус як суб’єкт кваліфікованих видів злочинів......................106
Висновки до розділу 2.............................................................................123
Розділ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА
ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НОТАРІУСА............................131
3.1. Основні питання криміналізації злочинної
поведінки нотаріуса та диференціації
кримінальної відповідальності.......................................................131
3.2. Питання відповідальності нотаріуса за
порушення нотаріальної таємниці..................................................145
Висновки до розділу 3.............................................................................173
Висновки..................................................................................................177
Додаток А.................................................................................................186
Додаток Б..................................................................................................188
Додаток В.................................................................................................189
Додаток Г..................................................................................................190
Список використаних джерел................................................................191
3

Mono_notarius_block.indd 3

24.01.2017 21:22:50

Книги, які можуть вас зацікавити

Нотаріальне
діловодство в Україні.
Нові правила ведення

Договори: зразки
нотаріальних
документів

Перейти до галузі права
Нотаріальне право

