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У монографії представлено комплексне дослідження нотаріуса як спеціально-
го суб’єкта злочинів. Автором приділено значну увагу визначенню правового ста-
тусу нотаріуса як спеціального суб’єкта, здійснено кримінально-правовий аналіз 
нотаріуса як особи, яка надає публічні послуги, як суб’єкта корупційних злочи-
нів, розкрито особливості кримінально-правової кваліфікації підроблення нота-
ріусом документів, розглянуто питання відповідальності нотаріуса за порушення 
нотаріальної таємниці та основні питання криміналізації поведінки нотаріуса та 
диференціації кримінальної відповідальності. На основі проведеного досліджен-
ня розроблено конкретні пропозиції щодо можливого удосконалення кримінально-
правових норм. 

Книга розрахована на наукових співробітників, нотаріусів, суддів, працівни-
ків 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 мо-
нографії.
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