Порівняльна таблиця
до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про нотаріат» щодо спрощення доступу до нотаріальної діяльності»
Зміст положення (норми) чинного
законодавства

Зміст відповідного положення
(норми) проєкту акта

Закон України «Про нотаріат»
Стаття 3. Нотаріус
Стаття 3. Нотаріус
…

…

Нотаріусом
може
бути
громадянин
України,
якому
присуджено
ступінь
вищої
юридичної освіти не нижче магістра,
який володіє державною мовою
відповідно
до
рівня,
визначеного Законом України "Про
забезпечення
функціонування
української мови як державної", має
стаж роботи у сфері права не менш як
шість років, з них помічником
нотаріуса
або
консультантом
державної нотаріальної контори - не
менш
як
три
роки,
склав
кваліфікаційний іспит і отримав
свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю. Не може
бути нотаріусом особа, яка має
судимість за вчинення злочину, якщо
така судимість не погашена або не
знята у встановленому законом
порядку (крім реабілітованої особи),
особа, дієздатність якої обмежена,
або особа, визнана недієздатною.
…

Нотаріусом
може
бути
громадянин
України,
якому
присуджено
ступінь
вищої
юридичної освіти не нижче магістра,
який володіє державною мовою
відповідно
до
рівня,
визначеного Законом України "Про
забезпечення
функціонування
української мови як державної", має
стаж роботи у сфері права не менш як
три роки, з них помічником
нотаріуса
або
консультантом
державної нотаріальної контори - не
менш як півтора роки, склав
кваліфікаційний іспит і отримав
свідоцтво про право на зайняття
нотаріальною діяльністю. Не може
бути нотаріусом особа, яка має
судимість за вчинення злочину, якщо
така судимість не погашена або не
знята у встановленому законом
порядку (крім реабілітованої особи),
особа, дієздатність якої обмежена,
або особа, визнана недієздатною.
…

1

Стаття 10. Вища кваліфікаційна
Стаття 10. Вища кваліфікаційна
комісія нотаріату та порядок її комісія нотаріату та порядок її
роботи
роботи
…
Особа,
яка
не
склала
кваліфікаційний іспит, допускається
до наступного його складання не
раніш як через рік за поданням
відповідного територіального органу
Міністерства юстиції України за
місцем постійного проживання такої
особи.

…
Особа,
яка
не
склала
кваліфікаційний іспит, допускається
до наступного його складання не
раніш як через три місяці за
поданням
відповідного
територіального органу Міністерства
юстиції
України
за
місцем
постійного проживання такої особи.

…

…
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