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№ 1 Понятие за нотариално право. Предмет. Метод и система на българското нотариално право-Терминът “нотариално право” се употребява за предаване на три различни понятия:
Обективното нотариално право, т. е. съвкупността от правни норми с определено съдържание, които регулират особен тип обществени отношения 
Науката /доктрината, писанията/, които имат за предмет обективното нотариално право. В България са малко съчиненията, посветени на обективното материално право: “Нотариалния акт” – проф. Сталев; “Нотариални производства” – Христо Омарбалиев; “Независимост на нотариуса” – Екатерина Матеева 
Учебната дисциплина – самостоятелен предмет на изучаване в юридическия факултет. Има за предмет обективното нотариално право. Тя се опира на доктрината. Има за задача да систематизира и обобщи практиката. Учебната дисциплина е съвсем нова. У нас е въведена като избираема учебна дисциплина. За правните професии до този момент не са се давали систематизирани знания. 
Нотариалното право е свързано с оборота, със сделките. Свързано е с обективно променените социално – икономически условия.
Обективното право се състои от два дяла – организационно и процесуално. Независимо, че може да се спори дали обективното нотариално право е самостоятелен отрасъл, учебна дисциплина. Нотариалното право не се влияе от единия или другия отговор на този научен спор. Съображението за изучаване е нарасналото значение на нотариалната дейност и интерес към професията. 
И двата дяла на нотариалното право използват за регулиране на отношенията, които уреждат властническия метод – служат си основно с императивни норми. Промяната в служебното положение на нотариусите не се отрази на характера /на правната природа/ на нотариалните производства. Затова и в двата си дяла нотариалното право се отнася към публичноправните отрасли. Нотариалните удостоверявания имат за последица винаги създаването на официални документи. Властнически метод – възникването на конкретно правоотношение и неговото развитие зависи от волята на единия субект и този субект определя съдържането на това правоотношение. Обединяващо звено между двата отрасла – организационно и процесуално нотариално право – то е централно понятие за нотариалното право – това е понятието нотариални удостоверявания. Нотариалните удостоверявания са правни действия. Те са писмени свидетелстващи изявления /за знания/ на нарочно овластени от държавата лица, като се извършват по реда на уредени в закона производства с участието на заинтересуваните лица. Лицата, на които е възложено извършването на нотариалните удостоверявания, се наричат нотариуси. Техните писмени свидетелстващи изявления се наричат нотариални удостоверения /документи/, а производствата, уредени в закона, по реда на които се извършват нотариалните заверявания, се наричат нотариални производства. Най-важните /практически/ актове, с които завършват производствата се наричат нотариални актове. Думата “нотариален” има латински произход и идва от думата “notarii”, с която са означавали в римското право писарите при съдилищата, които са били използвани за съставянето на частни документи. Били са роби бързописци и са се наричали така, поради това че е трябвало бързо да пишат и при писането са си водели бележки със съкращения, наречени “noti”. Но нотариалното право е исторически по-късно явление – от времето на Средновековието. Нотариалните удостоверявания са проява на формата на юридическите действия – писмена с нотариална заверка и най-вече нотариалната форма – нотариалния акт.  
    
№ 2 Възникване на нотариалното право-Въпреки несъмнената връзка между формата на юридическите действия и нотариалните удостоверявания, появата на нотариалните удостоверявания не е свързана с историята на формата въобще. Формата на правните действия първоначално не е била писмена. Не е била общо достояние в началото, освен това самата писменост късно е възникнала. Неотменим белег на нотариалните удостоверявания е писмеността. Възникването на нотариалните удостоверявания не се свързва с появата на документа /писмените доказателства/, защото първите документи са били частни документи. Към нотариалните удостоверявания се приближава формата, когато за съставянето на документа се прибягва до използване на едно трето чуждо за сделката лице, което да документира волеизявленията на страните, направени пред него. Прибягва се до това трето лице да запише волеизявленията на страните по две причини – неграмотност; незнание и неумение да се изготви документ.
 Нотариалните удостоверявания се появяват като термин, когато третото лице, което записва волеизявленията на страните се овластява, първоначално от църквата, а по-късно от светската власт да записва волеизявленията. Те удостоверяват волеизявлението като на документа се появява името на това трето лице. Това трето лице дава собственото си удостоверително волеизявление, че еди кой си се е явил пред него и му е заявил еди какво си. Документите, създадени от такива лица, които са се ползвали с доверие започват да се наричат нотариални удостоверявания. Всеки е длъжен да приеме, че това, което пише в този документ е вярно. Римските писари се превръщат в нотариуси, а документите им в официални от момента, в който държавата им дава власт и компетентност да удостоверяват в писмена форма, че определени частни лица са се явили пред тях и са направили описаните волеизявления. След това овластените писари, вече нотариуси материализират в документите, които издават и своето собствено удостоверително волеизявление, с което свидетелстват, че пред тях конкретните лица са извършили определени правни действия. Люлката на нотариуса в Средновековието е Италия – Болонския университет е имал такава специалност. Там са положени основите на съвременното нотариално право. Всеки нотариален документ съдържа удостоверителното свидетелство на нотариалния орган.
Нотариалните удостоверявания имат за последствие официални документи, които винаги свидетелстват. Нотариалните документи винаги съдържат удостоверително изявление на нотариалния орган /нарочно овластено лице/.
Свидетелстващи документи – днес пред мен се явиха и заявиха ..... Свидетел е трето лице, което се призовава да даде пред съда показания за това, което е видял, чул, помирисал. Официален документ – издава се от лице, което е нотариус или нотариален орган. Свидетелското показание е устно. Нотариуса пише кой, кога, какво; описва събития, действия или волеизявления. 
Диспозитивен е документа, който материализира волеизявлението на своя автор. Свидетелстващ е документа, който материализира удостоверителното волеизявление на своя автор за събития, които са се случили. 

№ 3 Източници и развитие на българското нотариално право-Под източници се разбират законите и подзаконовите нормативни актове, които съдържат норми на устройственото и процесуалното материално право. Възниква след Освобождението и е взаимствано от руското нотариално право. Не са чужди на следосвобожденското нотариално право и елементи от турското нотариално право за документиране на права върху недвижими имоти. Първата българска правна уредба се съдържа във “Временните правила за устройство на съдебната част”, утвърдени на 24 август 1878 г. от императорски руски комисар Дондуков-Корсаков и в две инструкции, уреждащи дейността на първите ни нотариални органи. Това са първите източници. В първия съдоустройствен акт /Временните правила/ в гл. ІІІ се съдържат нотариалните правила.
Като първи български нотариални органи са действали членовете на Окръжния съд; мировите съдии, с по-ограничена нотариална компетентност. Това е за Княжество България, а на територията на Източна Румелия източник на нотариалната уредба е бил Публично – административния правилник за владалата. Владалото е официален документ, издаден от съда по местонахождението на недвижимия имот. Показва самото право на собственост. То се е издавало за всеки отделен имот. 
Тази уредба действа до 1885 г., когато е приет Закона за нотариусите и мировите съдии, които извършват нотариални дела. Този закон отменя Временните правила. Новия режим на нотариалното право е изграден на основата на гласуваната вече през 1987 г. Търновска конституция. Най-съществената разлика със стария режим е промяната на нотариалните органи и премахването на изискванията за утвърждаване на нотариалните актове, съставени от мировите съдии, от окръжен съдия. Закона предвижда специална категория чиновници /нова съдебна длъжност/, които нарича нотариуси. До този момент такава длъжност в България не е имало. Освен в този основен закон, норми са се съдържали и в редица специални закони – например в Закона за привилегиите и ипотеките през 1910 г. Той въвежда изискване за нотариална форма за валидност на сделките с вещни права. През 1948 г. под влияние на съветското право Закона за нотариусите от 1885 г. е отменен със Закона за нотариата и съгласно този закон нотариални функции извършват нотариуси, които са част от съдебната система. Съществува до 1952 г. този закон. Тогава през 1952 г. той е отменен като статуса на нотариусите се урежда с приетия през тази година Закон за устройство на съдилищата. Съгласно него нотариалната компетентност принадлежи на нотариуси, които са държавни служители от съдебното ведомство, назначавани от министъра на правосъдието.
 Процесуалното нотариално право, нотариалното производство се включи в съдържанието на приетия през 1952 г., действащ все още ГПК. Новия ГПК влиза в сила на 1 март 2008 г. Нотариалните производства се съдържат в част VІ “Охранителни производства”, глава 51, която съдържа два раздела. Новия ГПК запази предмета си – регулиране на нотариалните производства, запази и тяхното систематично място в структурата на ГПК – част VІ, но глава 54. Особени норми относно нотариалните производства се съдържат и в други закони - ЗЗД, ЗС, ЗН, ТЗ и др. И в други закони, извън ГПК, се съдържат изисквания за спазването на определена нотариална форма /нотариален акт или заверка/ за правните действия, които уреждат. Правната уредба на вписванията, които ГПК само отбелязва като вид нотариално удостоверяване, се съдържа в действащия Правилник за вписванията, приет през 1951 г. 
Тази уредба е била в сила до 1996 г., когато беше приет Закон за нотариусите, обнародван в бр. 104 от 6 декември 1996 г. Той е в сила от 1997 г. Този закон променя само организационно – правния статут на българския нотариус. Процесуалното право продължава да се урежда в действащия и в новия ГПК. През 1997 г. заглавието на закона се променя и става Закон за нотариусите и нотариалната дейност. Съществено изменение в него има през 2003 г. Последното изменение е от 2007 г. и отразява промените в новия ГПК. За първи път в българската история нотариусите с този закон престават да са държавни служители. Нотариуса беше изваден от системата на държавните органи и се регламентира статута му като лице, което е овластено по предвиден в този закон ред, да извършва нотариална дейност, която запазва публично правния си характер, последиците си, но работи за своя сметка, на своя отговорност, без да се намира във ведомствена подчиненост с държавен орган. Придобиването на правоспособността е въз основа на конкурс. Действащите при влизането на закона в сила нотариуси, които са искали да станат свободни нотариуси, са могли да подадат молба като е трябвало да имат две години стаж по друга длъжност и да са се кандидатирали в дадения тримесечен срок. Др.източник е Закона за съдебната власт, с измененията от бр. 64 от 7 август 2007 г. Въведена е фигурата на съдията по вписванията. Статута му като нотариален орган със специална компетентност е уреден в действащия от август ЗСВ – гл. ХІІІ, чл. 279, 293. Други източници:
Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите от 1991 г.
Наредба № 36 за провеждането на конкурсите
Тарифа за нотариалните такси по Закона за нотариусите с Постановление на Министерски съвет № 186 от 1998 г. 
Наредба за конкурсите за помощник-нотариус по заместване
Устав на Нотариалната камара – октомври 1998 г.
Етичен кодекс на Нотариалната камара /нарушаването му е основание за носене на дисциплинарна отговорност/
 
№ 5 Нотариална компетентност. Нотариални органи – понятие и видове-Нотариалната компетентност се определя като властта да се удостоверяват официално обстоятелства, определени неизчерпателно в чл. 465 от действащия ГПК /чл. 569 от новия ГПК/. Нотариалната компетентност може да се определи и като субективно публично право и като задължение на лицата, овластени с тази компетентност. Овластен е да извършва нотариални удостоверявания и ако са налице предпоставките,  той е задължен да се произнесе по искането. Упражняването на нотариалната власт е възложено от закона на определени органи, които с оглед естеството на функцията си се наричат нотариални органи. Нотариалните органи са изчерпателно изброени в закона. Само лицата, които са предвидени в закона, могат да извършват нотариални удостоверявания. Заслуга на ЗННД е, че наред с правното положение на нотариуса, като основен нотариален орган, систематизира и урежда в един нормативен акт и други органи, освен нотариусите, които могат да извършват нотариални действия като определя и тяхната компетентност /глава VІ ГПК/.
Орган с обща нотариална компетентност е нотариуса. Освен него нотариални правомощия имат:
1. съдиите по вписванията – правния им статут е уреден в ЗСВ. В глава VІ, чл. 82 ЗННД се определят предпоставките, при които съдията по вписванията, освен специалната си нотариална компетентност, може да упражнява и функции на нотариус. Тази разпоредба на закона дава основание да се направи извода, че при наличие на законовите предпоставки съдията по вписванията по изключение може да действа и като орган с обща нотариална компетентност.
Помощник-нотариуса не се ползва с обща компетентност, както пише в учебника на проф. Сталев. Извън нотариуса, и при определени случаи - съдията по вписванията, други лица с обща компетентност закона не предвижда. Категорично няма такава помощник-нотариуса. Що се отнася до помощник-нотариуса по заместване той може да извършва всички нотариални функции, т. е. да има обща компетентност, но само при хипотеза на заместване на нотариус.
2. органи на местната администрация – по чл. 83 от ЗННД, който определя предпоставките за определяне на тази компетентност.
3. българските дипломатически и консулски представители – по чл. 84 от ЗННД
4. капитаните на търговски кораби
Извън тази лица, които упражняват в пределите на предпоставките, определени със закон, нотариални функции, никое друго лице не може да извърши валидно нотариално удостоверяване. Нотариалната компетентност се характеризира със своя предмет – това са само гражданско правни, едностранни или двустранни волеизявления или волеизявления за знание, както и други действия, респективно липсата им с оглед гражданско правното им значение – чл. 465, т. 3 ГПК. Не могат /не подлежат/ на нотариално удостоверяване публично – правни действия /препис от съдебно решение/, нито пък юридически събития /раждане, смърт/. Не може да се издава нотариален акт за раждане или смърт, те се удостоверяват с административни актове.
Отнасяйки се само до гражданско правни действия нотариалната компетентност се характеризира и с нейната принципна ограниченост, т. е. нотариалното удостоверяване се дължи от нотариуса не само, когато то е предвидено от закон като условие за валидност или за доказване, но и когато молителя по лични съображения желае то да се извърши.
Правилата за нотариалната компетентност и нейното разпределение между различните лица с нотариална функция са от публичен ред. Това означава, че всяко лице, сезирано с молба за нотариално удостоверяване следи служебно за тяхното спазване и тези правила не могат да бъдат деругирани по съгласие на лицата, които искат нотариално удостоверяване. Точното определяне на кръга от обстоятелства, които могат валидно да удостоверяват всички категории нотариални органи става чрез разпоредби, които обозначаваме като правила за материална нотариална компетентност, законовите правила, които разпределят подлежащите на удостоверяване обстоятелства между органите с еднаква материална компетентност с оглед връзките им с техния район на действие, наричаме местна нотариална компетентност.
Правилата за материалната компетентност са императивни  и значението им /теоретично и практично/ се проявява в последиците от неспазването им. Нарушаването им или удостоверяването на обстоятелство, извършено от материално некомпетентно лице, макар и да има нотариална функция е абсолютно нищожно.
По принцип местната компетентност е непозната на европейското законодателство. У нас този принцип, т. е. че не се изисква връзка между обществото или молителя и района на действие, важи също с едно изключение, което е особеност на българското нотариално право и се отнася до сделките с вещни права върху недвижими имоти – по отношение на тях ГПК в чл. 466 постановява, че тези сделки валидно могат да бъдат извършвани само от нотариуса в чийто район на действие се намира имота. Проявата на това изключение е и изискването за местната компетентност на съдиите по вписванията.
Извън това изключение действащото законодателство не изисква връзка между настоящия адрес на молителя и района на действие на съответния нотариален орган. Местната нотариална компетентност не следва да се смесва с териториалния район на действие. Териториалния район на действие е района, в който нотариуса, съдията по вписванията, органа на местната администрация, дипломатите, включително и капитаните на кораби могат валидно да извършват нотариалните действия, включени в материалната им компетентност. Ако тези лица извършат нотариално удостоверяване, включено в материалната им компетентност, но извън своя район на действие, удостоверяването ще бъде абсолютно нищожно.        

№ 6 Нотариус – правен статут-Нотариални удостоверявания познават законодателствата на всички държави. В правно организационно отношение са познати две системи – англосаксонска и система на латинския нотариат. Разликата между двете системи се разкрива по линията на изискването за юридическа правоспособност на нотариалните органи.
В държавите, които са възприели системата на латинския нотариат, абсолютна предпоставка за придобиване правоспособност на нотариус е изискването лицето да има юридическа правоспособност. В англосаксонската система такова изискване няма. Това не означава, че в тази система юрист не може да бъда нотариус. И там преобладаващия брой нотариуси са юристи, но законите на тези държави не въздигат юридическото образование като изискване за упражняване на такава функция.
Към англосаксонската система принадлежат Скандинавските държави; Великобритания, без Лондон и Северна Америка. В Лондон има нотариална камара и изискване лицата в нейния регистър да са юристи, т. е. нотариусите, които действат на територията на Лондон трябва да са юристи. Преобладаващата част от държавите принадлежат на латинския нотариат. През 1948 г. с участие на представители на националните нотариати в Буенос Айрес е учреден Международен съюз на латинския нотариат. Този съюз е международна неправителствена организация, имаща статут на наблюдател към ООН. В него членуват над 75 държави, към които от 2004 г. е и България. Членството става въз основа на молба от съответната държава в лицето на управителния орган на професионалната гилдия и решение по молбата на изпълнителния орган на Международния съюз на латинския нотариат. Решението на този орган се взема след проверка за съответствие на организацията и дейността на съответната национална гилдия с принципите на организацията, установени от Международния съюз на латинския нотариат. 
Организацията на нотариусите, присъща на латинския нотариат, познава също така три правно-организационни форми:
Държави, в които нотариуса – юрист е държавен служител от съдебното ведомство – България преди 1997 г. 
Държави, в които нотариуса – юрист, който не се намира във ведомствена подчиненост с държавни органи от съдебната или изпълнителната власт, т. нар. “свободни нотариуси” – България след 1997 г. 
Смесена нотариална система, при която държавата има две категории нотариуси – юристи – едни, които са служители от съдебното ведомство и други, които упражняват нотариални функции свободно като са организирани в професионална гилдия на свободни нотариуси. такава е уредбата в Русия. Има още две държави с такава система. 
Чл. 2, ал. 1 ЗННД дава легално определение за нотариус, а чл. 8, ал. 1, т. 1 ЗННД определя кое лице може да придобие правоспособност на нотариус. 
Нотариуса е физическо лице конкретно персонално овластено по надлежния ред да упражнява нотариалните действия, предвидени в процесуалния закон. Последиците от неговите действия, както и производствата по реда, по който те извършват, се запазват независимо от промяната в правния статут на нотариуса. Нотариалната функция, т. е. удостоверяването на частноправни действия има публично правен характер, т. е. нотариалната функция е властническа функция. Промяната в служебното положение на нотариуса не промени този характер. Публичния характер на делегираната му функция, закона подчертава в много от своите разпоредби, например нотариуса е длъжен да води служебен архив, да пази служебна тайна; нотариуса има работно време, определено от министъра на правосъдието. Държавата делегира публичната функция поименно, след спазване на процедура, на отделно конкретно физическо лице. При изпълнение на професионалната си дейност не се намира нито в служебни, нито в трудови правоотношения с когото и да било. Заемането на друга служба или работата по трудово правоотношение е въздигнато в чл. 9 ЗННД като основание за несъвместимост с правния статут, правното положение на нотариуса. Към нотариуса не намират приложение принципите, върху които е изградена уредбата на “държавната служба” в кадрово йерархично и функционално отношение. 
Нотариуса е лице със свободна професия, което обаче задължително членува в професионална, корпоративна, създадена ex lege, организация /Нотариалната камара/, която упражнява административно-организационни, дисциплинарно-наказващи и контролни функции по отношение на членуващите в нея нотариуси.  
Статута на нотариуса като лице със свободна професия означава, че той упражнява нотариалната си компетентност за своя сметка, на свой риск и своя отговорност. Съгласно чл. 73, ал. 3 ЗННД държавата не отговаря за вредите от неговите действия. По тези белези нотариуса се проявява като свободен и това е  разликата му от нотариуса като държавен служител. Нотариуса сам си осигурява материали, наема служители, самоосигурява се.
Закона приравнява нотариусите на лица със свободна професия за данъците върху доходите на физическите лица. За нотариуси са чужди присъщите за свободните професии автономност и свобода на извършваните действия. Нотариуса има фиксирани такси и работно време, има задължение да има кантора. Нотариуса е задължен да членува в Нотариалната камара. Нотариуса прилага правото като тълкува закона. Нотариуса заема институционалното пространство между съдията и адвоката.
Упражняването на делегираната на нотариус публична удостоверителна функция, съгласно чл. 2, ал. 1 ЗННД е основната им дейност, която оформя техния статут. Упражняването на тази функция е задължение на всяко лице, придобило статута на нотариус – например работното време, обжалване на отказите и други разпоредби подкрепят този извод. 
Наред с основната си компетентност нотариуса може да извършва и другите предвидени в закона действия – чл. 22 ЗННД. Действията по чл. 22 не са проява на нотариалната удостоверителна власт. Те са допълнителна факултативна функция на нотариуса, която има спомагателен характер по отношение но главната му нотариална функция. Извън тази дейност по чл. 22 друга не нотариална дейност нотариуса не може да извършва. За разлика от основната функция тази допълнителна функция на нотариуса по чл. 22 предпоставя възлагане от страната или страните, т. е. има договорен характер.     

№ 7 Придобиване на правоспособност на нотариус-Нотариалната правоспособност е специална правоспособност, която предпоставя юридическа правоспособност, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 ЗННД. Има се предвид юридическа правоспособност по смисъла на Закона за съдебната власт. Нотариуса е лице, на което държавата лично възлага чрез заповед на министъра на правосъдието осъществяването на нотариална правоспособност. Съгласно чл. 8, ал. 3 нотариуса лично извършва нотариална и друга, предвидена в закона дейност и от там следва, че придобитата нотариална правоспособност е непрехвърлима. Не всяко лице, което отговаря на формалните изисквания на ЗННД, може да придобие само по своя воля нотариална правоспособност. Придобиването й не е оставено от закона и на самостоятелната преценка на съсловната организация. Придобиването на материална компетентност е резултат, последица от осъществяването на сложен смесен фактически състав, чийто елементи се осъществяват в предписаната от ЗННД последователност. Сложен състав – повече от един елемент; смесен състав – различни по правен характер елементи /административни, граждански, процесуални елементи с охранителен характер/; многоличен състав – отделните елементи на състава представляват правни действия на различни правни субекти. Съставът, чиято последица е възникването на нотариална правоспособност, е статичен. При статичния фактически състав трябва да се осъществят всички предвидени в закона елементи, за да възникнат правните последици /придобивна давност/. При динамичните състави, какъвто е гражданския процес, е характерно, че самия процесуален кодекс допуска последиците, към които е насочено съответното производство, да възникнат без да се осъществят всички правно възможни елементи на фактическия състав. При динамичните винаги има един минимум от елементи, без който последиците не могат да настъпят и един максимум от елементи, който е възможно, но не и правно необходимо за последиците. Придобиването на правоспособност е уредено в ЗННД. Елементи на фактическия състав:
заповед – чл. 10, ал. 2 ЗННД – заповед на министъра на правосъдието за насрочване на конкурс за нотариуси. Инициативата за започване е или на министъра или на Съвета на нотариусите. Независимо чия е инициативата министъра е длъжен за съобщи като изпраща препис от заповедта на Камарата. Самия конкурс се обявява като заповедта на министъра се публикува в Държавен вестник. Ако конкурса бъде обявен от министъра на правосъдието, Камарата може да обжалва. Конкурса се обявява за свободно място за нотариус. Българското законодателство определя с императивна норма бройката на местата за нотариус. Не могат да бъдат по-малко от две. На 10 хиляди души трябва да има един нотариус. Но ако едно място е с 10 хиляди души, то те трябва да са двама. Може да са и повече; 2. молба до министъра на правосъдието /писмено заявление/ за участие в конкурс – чл. 11, ал. 1 и ал. 2 ЗННД. Най-общо съдържанието на заявлението трябва да е изискванията за положителни факти и отсъствие на пречките по чл. 9 ЗННД. При кандидатстване се посочва поредността на желаните от кандидата райони; 3. конкурс – Наредба № 36 за условията и реда за провеждане на конкурси, има и конспект на въпросите от конкурса. В чл. 12 ЗННД е посочен състава на комисията; има писмен изпит – казус; 4. заповед на министъра – за издържалите конкурса и класиралите се кандидати на съответните места. Не класираните кандидати могат да обжалват; 5. молба до Съвета на нотариусите – съгласно чл. 14, ал. 4 ЗННД трябва да бъде направена до изтичането на двумесечния срок от заповедта на министъра.
Нотариуса трябва да си осигури нотариална кантора. Молбата за вписване има съдържанието по чл. 14, ал. 2 ЗННД – копие от заповедта за вписване, декларация, че не са налице пречките по чл. 9, адреса на кантората, който се вписва в регистъра на камарата. По предвидения ред с мнозинство Съвета на нотариусите взима решение за вписване. Полага се клетва, която има съдържанието по чл. 15. С вписването в регистъра е изпълнен и последния елемент от фактическия състав

№ 7 Независимост на нотариус-Несъвместимостта по чл. 9 ЗННД би трябвало да е към въпроса за основанията за прекратяване, според Ружа Иванова. За да бъде нотариус едно лице трябва да е до 60 години, да е дееспособно, да е български гражданин, да има висше юридическо образование, да е придобил правоспособност по ЗСВ, да има три години юридически стаж, да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо, че е реабилитирано и да не е лишено от упражняване на адвокатска професия. Едно лице, което упражнява дейност по чл. 9 може да участва в конкурс за нотариуси. Най-късно до подаването на молбата до Съвета на нотариусите трябва да си прекрати другата дейност. В обратния случай, ако е нотариус и след това и станал нещо друго, в момента, в който се конституира по другата функция, губи правоспособност по силата на закона, без да прави нищо самия човек.

№ 8 Права и задължения на нотариуса-Уредени са в глава първа, раздел втори, чл. от 17 до 34 б на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Става въпрос за правата и задълженията, които произтичат от статута на нотариуса. Те са формулирани в ЗННД и някои от тях са толкова важни, че имат значение на принципи за организацията и статута на нотариалната дейност. Могат да се разглеждат в две насоки - права и задължения спрямо държавата в лицето на съответните държавни органи /преди всичко министъра на правосъдието/ и права и задължения по отношение на страните, които се обръщат към него за съдействие. Към първата група - чл. 173 ЗННД - независимостта на нотариуса. Гаранции за независимост:
законоустановеността и изчерпателното изброяване на основанията за загубване на нотариалната правоспособност
района на действие на нотариуса, не може да се променя без негово съгласие - чл. 34 б е аргумента
членство в Камарата на нотариусите, докато е нотариус не може да бъде прекратено /не могат да го изключат/
основанията за несъвместимост по чл. 9
чл. 17, ал. 2 - хипотеза на задържане на нотариус за престъпление от общ характер
чл. 18 - право на уважение и съдействие
чл. 19 - право на свободен достъп до документи
Съдействието му се дължи от всички служби. Достъпа до документи се отнася до всякакви документи и справки. Не му е необходимо пълномощно, достатъчно му е да си покаже картата. 
Поръчката е договор, поема задължение да извърши правни действия, а упълномощаването е едностранна сделка. 
Адвоката по всяко дело представя пълномощно от кочан - от едната страна е пълномощното, а от другата - договор за правна помощ. За да действа от името на клиента, му е нужен договор. 
А нотариуса при набавяне на документи във връзка с нотариалната му дейност действа от свое име и не му е необходимо пълномощно. 
При изпълнение на функциите си нотариуса се среща насаме с лицата, които го търсят - гарантират свободата на волеобразуването /според Ружа Иванова/, а според другото мнение е гаранция за независимостта.
Задължения на нотариуса към държавата: по чл. 25, ал. 4 ЗННД - да вписва актовете; по чл. 25, ал. 3 ЗННД - по искане на страните сумите дължими от продавача се депозират в сметка на нотариуса; по чл. 25, ал. 2 - имущество придобито от престъпна дейност; по чл. 27 ЗННД
Задължения към страните: по чл. 24 – безпристрастност; по чл. 23 – съдействие; по чл. 26 - служебна тайна; консултиране
Задължения към нотариалната камара: задължение за застраховане; социално осигуряване; вноски по чл. 32; по чл. 34 

№ 9 Загубване и възстановяване на правоспособността на нотариус-Уредени са в раздел трети, глава втора, чл. 35 до 39 от ЗННД. Загубване - правоспособността се придобива за неопределен период от време. Според законодателството тя може да бъде загубена, но само въз основа на изрично и изчерпателно посочените основания на чл. 35, т. 1-4 ЗННД. Извън тези хипотези нотариалната компетентност може да бъде загубена и въз основа на влязла в сила присъда - наказание лишаване от право да се упражнява определена професия. Основания за загубване:
по писмено искане на нотариуса до Съвета на нотариусите. Съвета постановява заличаване от регистъра на Камарата, след това се запечатва офиса и архива на нотариуса
смърт на нотариуса или поставяне под запрещение. На естествената смърт на лицето се приравнява и влязлото в сила решение по производство за обявяване и смърт на лице, което е нотариус. А относно поставянето под запрещение закона има предвид, както пълното, така и ограниченото запрещение. От момента на влизане в сила на решението би следвало преустановяване на нотариалната компетентност, трябва да се има предвид решението на първоинстанционния съд. 
В случаите на прекратяване по искане на нотариуса и смърт нотариалната компетентност се загубва завинаги - погасява се правото да се извършват нотариални удостоверявания - това означава загубването. 
Възникване на пречка по чл. 8 или при несъвместимост по чл. 9. Когато са налице основанията за несъвместимост, се погасява ex lege неговата нотариална компетентност 
налагане на дисциплинарно наказание - максималния срок за лишаване от правоспособност по този ред е 5 години- влиза в сила от влизане в сила на решението на дисциплинарната комисия, респективно решенето на ВКС по чл. 80, ал. 3 от ЗННД.
Правоспособността се загубва временно - или докато трае несъвместимостта или до изтичане на наложеното наказание, но и при тези хипотези може да се загуби окончателно. Последица е заличаването от регистъра - чл. 37. Заличаването има конститутивно действие, освен по чл. 35, ал. 2. В регистъра се вписва основанието за заличаване.
Последици от заличаването, загубването на правоспособността - служебния архив на нотариуса се запечатва, за което се съставя опис. В наредба № 32 е уреден реда за запечатване на служебен архив. Архива се предава на друг нотариус. Ако няма нотариус, който желае да приеме и води архива, той се предава на съдията по вписванията. Те извършват дейност само по наличните в този архив действия. Не продължава да извършва от негово име действия. В регистъра при заличаването се отбелязва и на кого е предаден архива. 
Възстановяване - чл. 39 ЗННД. Лицето, което е загубило правоспособност може да възстанови правото си без да се явява на конкурс, но само ако правоспособността е загубена на основание чл. 35, ал. 4 - след изтичане на срока на наказанието. 
Ако преустанови - кмет, общински съветник и др. - пак му се възстановява. 
 - чл. 80 - заличаване на дисциплинарно наказание
Възстановяването на правото става по молба на нотариуса, който е загубил. Има срок - чл. 39, ал. 2 ЗННД.    

№ 10 Статут и компетентност на помощник – нотариус-Уреден е в раздел четвърти на глава втора, в чл. 40 до 42. През 2003 г. е въведена фигурата на помощник-нотариус по заместване и има разлика между помощник-нотариус и помощник-нотариус, който може да замества. Института на помощник-нотариус по заместване е оригинално творение на българското право. Смисъла е да се гарантира непрекъснатост на работата на нотариалната кантора. Това практическо е важно, когато важни документи за страните се намират в архива на определена нотариална кантора и извършването на исканото нотариално действие изцяло зависи от този нотариус. Още една функция - да се подготвят лица за бъдещи професионалисти. 
Един нотариус може да има само един помощник-нотариус. В параграф 50 на Преходните и заключителни разпоредби на ЗННД - прекратяване на договор за помощник-нотариус, ако са били повече от един. Уведомява се Съвета на нотариусите, защото помощник-нотариусите са вписани. 
Придобиване статут /правоспособност/ на помощник-нотариус - чл. 41 ЗННД - нотариуса подава молба за издаване на заповед за вписване до министъра на правосъдието като посочва името на лицето, което иска да бъде помощник-нотариус. Има изискване за възраст и за стаж. За помощник-нотариус по заместване - трябва да има 3 години стаж. За да е помощник-нотариус трябва да е правоспособен юрист. 
Правомощия на помощник-нотариус - чл. 40 ЗННД. Законът посочва с императивна норма какво не може да прави помощник-нотариуса. Правомощията си помощник-нотариуса изпълнява само в присъствието на нотариуса. Отношенията между нотариуса и помощник-нотариуса се уреждат чрез договор /трудов, граждански/. Този договор касае само отношенията между страните по договора - възнаграждение, срок - с изтичането на срока, който се вписва в регистъра се погасява качеството му на помощник-нотариус. Нотариуса в този договор може допълнително да ограничи правомощията на помощник-нотариуса, но то няма действие спрямо третите лица. 
За вреди, причинени от виновно действие - помощник-нотариуса отговаря солидарно с нотариуса. 
Загубване правоспособност на помощник-нотариус - чл. 42 ЗННД: по негово искане; смърт на нотариуса; запрещение; пречки по чл. 8 и чл. 9; ако придобие правоспособност на нотариус; по искане на нотариуса до съвета на нотариусите, без да е длъжен да се мотивира; ако е вписан срок и срока не е продължен.
Помощник-нотариус по заместване - чл. 46 ЗННД. Помощник-нотариуса има обща компетентност, съвпадаща по обем с компетентността на нотариуса, но той може да упражни тази обща компетентност само в хипотеза на заместване. 
Помощник-нотариуса по заместване трябва да бъде лице, което има стаж /3 г./, възрастта няма значение. За да придобие компетентност да замества нотариуса, трябва да положи изпит. Отношенията се уреждат с договор. Помощник-нотариуса по заместване упражнява нотариалната си компетентност самостоятелно.    

№ 11 Заместване на нотариус-Може да го замества само помощник-нотариус, който има правоспособност за заместване. Наредба № 2 от 18 юни 2003 г., издадена от министерството на правосъдието за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариус по заместване (ДВ бр. 59 от 1 юли 2003 г.). В ЗННД - чл. 27 е прогласен принципа за непрекъснатост на дейността на нотариуса. С оглед на това института на заместване цели да осигури постоянство при осигуряване на нотариалното съдействие. Налага се, когато нотариуса отсъства за по-продължителен период или не е в състояние да изпълнява функциите си. Практическото приложение на института е много важно за райони, в които има само един нотариус. Но и в градове с повече нотариуси института е от значение за неотложните дела, започнали при съответния нотариус. Института е уреден в раздел шест, глава втора - чл. 46 до 48 ЗННД. Уредбата е императивна. 
Последователност има за лицата, които могат да заместват. Има различия между тези лица:
1. Помощник-нотариус, който е придобил правоспособност за заместване - чл. 46 е реда за придобиване на правоспособност по заместване. Срока на заместване не може да бъде по-дълъг от две години, считано от момента на вписване. Отношенията по заместването се уреждат с договор. Ползва се архива и печата на нотариуса.
2. Друг нотариус, който е съгласен и е от същия район. Това са договорни отношения. Таксите за извършените сделки от архива на замествания, постъпват по сметка на замествания. Печата е на заместващия. Заместването не може да бъде по-дълго от 2 години от сключване на договора. За това заместване няма вписване.
3. Съдията по вписванията - таксите се внасят в полза на съда, в който работи. Не е посочен срок за заместване, защото той замества само за неотложни действия. 
№ 12 Организация на работата в нотариалната кантора
Това е легален термин. Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори. Извършването на нотариалните действия трябва да става в канцеларията на нотариуса. 
 - чл. 13 във връзка с чл. 14 ЗННД
Един нотариус може да има само една кантора в района си на действие.
 - чл. 26 от Наредбата
 - чл. 34 а
Няколко нотариуси могат да имат една кантора, но не и една и съща канцелария. Всеки води самостоятелен архив. Важна е конфиденциалността.
 - чл. 28 и чл. 25 от Наредбата
Работното време на канторите - чл. 27 от ЗННД; чл. 27 и 28 от Наредбата
В кантората работят служители на нотариуса - раздел седем, чл. 49 и 50 ЗННД.  
  
№ 12 Служебен архив на нотариуса-Задължението на всеки нотариус да води самостоятелен архив е уредено в чл. 28 от Наредбата. - чл. 4 от Наредбата, - чл. 28 а от ЗННД, - кои са видовете книги
Установен е принцип за неприкосновеност на архива на нотариуса - чл. 21 от ЗННД и чл. 2 и 3 от Наредбата; чл. 28, ал. 3 ЗННД. Изнасянето на дела и документи на нотариуса извън кантората става само въз основа на писмено разпореждане на съдия или прокурор. 

№ 13-14 Отговорност на нотариуса – имуществена и дисциплинарна-Уредена е в глави четвърта и пета от ЗННД. Във връзка с отговорността важно значение има неговата задължителна застраховка; чл. 30; Разлика с общия режим на ЗЗД /отговорност за вреди/ - предвидена е в закона - ограничаване размера на отговорността до удостоверявания материален интерес. Това важи за онези нотариални удостоверявания във връзка с дейността, за която закона предвижда такъв интерес. 
 - материален интерес - чл. 96, 97 ЗННД
 - видове такси
Правно значение на удостоверения материален интерес: 
 1) въз основа на него се определя нотариалната такса;
 2) граница на отговорността на нотариуса.
Дисциплинарна отговорност - една от административните функции, делегирани на Нотариалната камара. Субект - чл. 74, ал. 1 - нотариуса и помощник-нотариуса; служителите не могат да носят дисциплинарна отговорност. Дисциплинарната отговорност се носи за неизпълнение на задължения - релевантно неизпълнение - да е виновно. Дисциплинарни наказания - чл. 75 ЗННД; Давност - чл. 76 ЗННД.
Компетентен орган - определянето му предполага да се прави разлика между дисциплинарното производство и дисциплинарното дело - чл. 77, ал. 1. Дисциплинарното производство може да се образува от министъра на правосъдието или служебно от Съвета на нотариусите. Абсолютната предпоставка за образуване на дело е по чл. 77, ал. 2. Дисциплинарно дело може да образува само председателя на дисциплинарната комисия - чл. 77, ал. 3 и 4. Председателя назначава дисциплинарен състав - чл. 79. 
Производството - чл. 78; Решението с какво мнозинство се взема - чл. 79, ал. 4; чл. 80, ал. 3; чл. 80 а 

№ 15 Нотариална камара – статут и функции. Регионални колегии. Регистър на нотариалната камара. Уредбата е в гл. трета ЗННД. Нотариалната камара се създава ex lege, по силата на закона - чл. 4. Корпоративно юридическо лице на публичното право е. Има имущество - чл. 53 - вноските, таксите, дарения, завещания, други източници. Представителство на Камарата - чл. 52. От 2003 г., съгласно чл. 4, ал. 4 конституираните преди това с Устава на камарата регионалните нотариални колегии се закрепиха и нормативно. Устава предвиди създаването на колегии, а закона по-късно предвижда съществуването им. Има 5 колегии + 1 за София-град, защото толкова са Апелативните съдилища. Членството в Камарата е задължително. Членственото правоотношение се придобива с придобиване на правоспособността и се прекратява със загубване на правоспособността. В Нотариалната камара всички нотариуси членуват по право. Не са членове помощник-нотариуса; лицата, които изпълняват нотариални действия, но не са нотариуси; лицата, вписани в почетната книга. Регистър:
- чл. 3 до чл. 7; чл. 14 до чл. 16 ЗННД
- чл. 53 до чл. 59 Устава
Регистъра е публичен. 
Действие на вписването - елемент е от фактическия състав за придобиване на правоспособност; има и оповестително действие.
Публично - правни функции на нотариалната камара: 
Нотариалната професия се самоуправлява. След приемане на Закона за нотариусите и създадената по силата на чл. 4 Нотариална камара като съсловна организация на всички правоспособни нотариуси съществуващото дотогава държавно управление на нотариалната дейност с присъщата му вътрешноведомствена подчиненост беше заменено с професионално самоуправление на професията. На Нотариалната камара законът възложи редица публично правни функции по управление и надзор на нотариалната дейност:
Нотариалната камара води публичен регистър
право на инициатива, респективно консултативни правомощия при откриване на места за нотариуси и насрочване на конкурси,	 както и право на участие при формиране състава на изпитната комисия – чл. 12, ал. 2
може да обжалва заповедта на министъра на правосъдието за преместване на нотариус – чл. 36 б, ал. 3
законът и делегира правомощие /чрез Общото събрание/ да определя минималния и максималния размер на застрахователните суми по задължителните застраховки по        чл. 30
съдейства на министъра на правосъдието при осъществяване на контрола му чрез определяне на инспектор-нотариусите и чрез правото на Съвета на нотариусите да прави предложение до министъра за издаване на заповед по чл. 80 б, ал. 2 за назначаване на проверка
Нотариалната камара чрез дисциплинарната  комисия има изключителни правомощия на дисциплинарно – наказващ орган
чрез Съвета на нотариусите участва в приемането на подзаконови актове, свързани със статута на нотариусите доколкото приемането им е възложено на министъра на правосъдието, който е задължен предварително да съгласува тези наредби със Съвета на нотариусите 
има функции по организиране и подпомагане на нотариалната дейност – организиране на курсове и семинари за обучение и поддържане на професионалната подготовка на нотариусите и техните служители.

№ 16 Органи на нотариалната камара – ОС, СН, КС, ДК	
Трябва да се знаят като изброяване, без подробности - от ЗННД.

№ 19 Контрол върху дейността на нотариуса-За пръв пън е въведен през 2003 г. Става дума за последващ контрол.
 - уреден е в глава пета а, чл. 80 б и чл. 80 в от ЗННД.
 - има изменения от 2007 г. - ДВ бр. 64, във връзка със Закона за съдебната власт.
 - параграфи от 37 до 58 от Преходните и заключителни разпоредби от ГПК. 
 - министъра, представляващ държавата ги контролира чрез извършване на проверки по заповед на министъра
Проверката се извършва и в присъствието на инспектор – нотариус.
Последиците при констатираното нарушение – министъра може да направи предложение за образуване на дисциплинарното производство и налагане на дисциплинарно наказание.  

№ 17 Нотариални функции на лица, които не са нотариуси
Изброени са в закона. Функциите на органите на местната администрация са изброени в чл. 83 ЗННД. Важен е чл. 84 ЗННД.
Функции са изброени и в чл. 91 от Кодекса за търговското корабоплаване. Функциите на съдиите по вписванията са изброени в Закона за съдебната власт, в който се съдържа и статута им. 
В чл. 82 от ЗННД се съдържа общата компетентност по заместване на съдията по вписванията.
В чл. 81 от ЗННД се съдържа принципа за изчерпателност на лицата. 

№ 20 Нотариални удостоверявания – понятие, същност, видове-Какви са последиците от нотариалните удостоверявания – документ, винаги има документ, който е официален. Има обвързваща сила. Има конститутивно действие. Нотариалната удостоверяване е правно действие, извършено е валидно само от лице, в пределите на неговата материална нотариална компетентност, по реда на предвиденото в ГПК нотариално производство, при спазването на императивни по характера си норми, отнасящи се до съответното производство. Едно правно действие, което не отговаря на условията, които закона предписва за неговото извършване, е недействително. Ако нотариалното удостоверяване като правно действие не отговаря на закона изискването е нищожно и не поражда последиците, към които е насочено.  С всяко нотариално удостоверяване нотариалния орган създава и един нотариален документ. Този документ – външно самостоятелен /нотариален акт, нотариално завещание/ или външно несамостоятелен /вписване в нотариалните книги/ - може да бъде истински или неистински.  

№ 21 Общи правила за нотариалните производства-За нотариалните производства е характерна разликата между страна в нотариалното производство и лице, участващо в нотариалното производство. Страна е лицето, от чието име се иска нотариалното удостоверяване. За него ще настъпят изгодните последици от нотариалното производство. Лицето, което е страна в нотариалното производство може да не участва в нето лично. Участващото в производството лице е това, чието изявление или друго действие се удостоверява нотариално. То трябва винаги да се яви лично пред нотариалния орган.  Страната по нотариалното производство може да е едновременно и участващо лице. За да обезпечи достоверността на нотариалното производство, поради неговата доказателствена функция, законодателя изисква това производство да се върши от трето лице /нотариален орган/, което трябва да бъде безпристрастно. Налице ли е някоя от предпоставките по чл. 471/Чл. 471. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия, при които страна в нотариалното производство или участващо в него лице са: самият нотариус, неговият съпруг, роднините му по възходяща и низходяща линия, тия по съребрена линия до четвърта степен, сватовство до първа степен, а така също лицата, спрямо които нотариусът е настойник, осиновен или осиновител. Същото важи, когато в сделката или документа се съдържа разпореждане в полза на някое от лицата по ал. 1./, нотариалния орган е длъжен да се самоотстрани. Ако извърши нотариално удостоверяване в противоречие с чл. 471 ГПК /стар/, то ще бъди нищожно, а нотариалния орган ще отговаря дисциплинарно. Забранено е удостоверяването на обстоятелства, които противоречат на закона или на добрите нрави. Нотариалният орган е длъжен да откаже нотариалното удостоверяване в този случай. 
Нотариалните производства започват по молба на лицето, заинтересувано от нотариалното производство, т. е. на страната в нотариалното производство. Молбата може да бъде направена и от представител. Молбата може да бъде подадена до който и да било нотариален орган, стига той да е овластен да удостоверява съответния факт, без да има значение дали съществува някаква териториална връзка между неговия район и исканото удостоверяване по местожителство на молителя, по местонахождение на имота или по някакъв друг белег. 
Има обаче нотариални удостоверявания, които могат да се извършват валидно само от местно компетентния нотариус. Такива са: нотариалните актове за прехвърляне или учредяване на правото на собственост върху такъв имот. Що се касае до вписванията, отбелязванията и заличаванията, те се извършват от съдията по вписванията, в чийто район се намира имотът. Този район има значение и за другите посочени нотариални актове за недвижим имот. Превилата за местната компетентност важат и когато като нотариален орган действа съдията по вписванията. 
Ако нотариалното удостоверяване е извършено от орган, който не е бил материално или местно компетентен, то е нищожно.
Нотариалните удостоверявания на актове, които подлежат на вписване, се извършват само в канцеларията на нотариуса, и то в работно време. Само поради важни обстоятелства нотариалните удостоверявания могат да се извършват извън канцеларията на нотариуса – например  тежко болно лице. Но и в такива случаи нотариусът не може да го извърши извън пределите на своя район. 
Нотариалните удостоверявания не подлежат на обжалване. При противозаконни нотариални удостоверявания се прилагат ал. 2 и 3 от чл. 431 /Когато този акт засяга правата на трети лица, породеният от това спор, ако е за гражданско право, се разрешава по исков ред. Искът се предявява срещу лицата, които се ползват от акта. При уважаване на иска издаденият акт се отменява или изменя. Прокурорът може да предяви иск за отменяване на издадения акт, когато той е постановен в нарушение на закона. Искът се насочва срещу лицата по ал. 2./
Отказът на нотариуса или съдията по вписванията да извърши нотариалното действие може да се обжалва пред окръжния съд, в района на който те действат, в седемдневен срок от дена на отказа / Чл. 473. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) Отказите на нотариусите и на съдиите по вписванията да извършат нотариално действие могат да се обжалват пред окръжния съд в 7-дневен срок от отказа. Окръжният съд разглежда жалбата по реда на чл. 217 - Чл. 271. (1) По реда на тази глава се разглеждат исковете за установяване или за оспорване на произход, както и исковете за отменяване на осиновяване. 2. (Изм. - Изв., бр. 90 от 1955 г.) По тези искове се прилагат съответно чл. 258, ал. 2, и 267 относно продължаване на иска от наследниците на осиновителя за установяване неговата основателност./ това значи, че молителят може да се позовава и на нови факти и да представя нови доказателства – арг. чл. 432, ал. 2 -  Чл. 432. (1) Отказът да се издаде актът подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаване на страната, че решението е изготвено.
(2) Жалбата се подава чрез районния съд. Тя може да бъде основана и на нови факти и доказателства. Разглеждането на жалбата става по реда на чл. 217.
(3) Решението, с което молбата се отхвърля, не пречи да бъде подадена повторно молба пред същия съд за издаване на същия акт.
Но окръжният съд не може да издаде нотариално удостоверение, ако установи, че са налице условията за исканото нотариално удостоверяване. Той ще се ограничи да задължи нотариуса да извърши нотариалното удостоверяване. 

№ 22 Нотариални актове за сделки-Предмет на удостоверяване с нотариален акт за сделки могат да бъдат всякакви правни сделки, т. е. граждански волеизявления, независимо от тяхното съдържание, последици или страни. Удостоверяване с нотариален акт може да бъде поискано и се дължи не само когато нотариалния акт е условие за валидност на правната сделка, но и когато той се търси само като средство за нейното доказване. Нотариален акт за сделка се издава по молба на лицето, чиято сделка следва да бъде удостоверена. Заедно с молбата трябва да се представи и проект на нотариален акт в два или повече еднообразни екземпляра по образец – форма, вид и хартия, определен от министъра на правосъдието. Проектът за нотариален акт се превръща в издаден от нотариуса нотариален акт, след като се спази производството за съставяне на нотариален акт. За да се превърне проектът в нотариален акт, нужно е лицата, чиито волеизявления трябва да бъдат удостоверени от нотариуса, да се явят лично пред него. Нотариуса проверява дали няма пречки за съставяне на нотариалния акт с оглед на забраните на чл. 470 и 471 / Чл. 470. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.
Чл. 471. (1) Нотариусът не може да извършва нотариални действия, при които страна в нотариалното производство или участващо в него лице са: самият нотариус, неговият съпруг, роднините му по възходяща и низходяща линия, тия по съребрена линия до четвърта степен, сватовство до първа степен, а така също лицата, спрямо които нотариусът е настойник, осиновен или осиновител.
(2) Същото важи, когато в сделката или документа се съдържа разпореждане в полза на някое от лицата по ал. 1./ 
След това нотариуса проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на лицата, чиито изявления той трябва да удостовери. 
На последно място нотариусът проверява минимално необходимото съдържание на нотариалния акт, предписано от чл. 476: дата и място на съставяне на акта; име и презиме на нотариуса, има презиме, семейно име е местожителство на лицата, участващи в акта; възпроизвеждане на техните изявления. 
След като се увери, че са налице условията за издаване на нотариалния акт, нотариусът пристъпва към същинските действия, целящи да се провери дали изявлението, удостоверено в проекта, се желае от участващото в акта лице, т. е. дали отговаря на неговата воля. Прочитането се върши от нотариуса в присъствието на лицата, участващи в акта. Неспазването на това изискване прави нотариалния акт нищожен. 
След като прочете акта нотариуса трябва да запита лицата, участващи в акта дали те са съгласни с прочетения текст и дали удостоверените с акта техни изявления изразяват тяхната воля. Заяви ли някое от тези лица, че то не одобрява нотариалния акт, нотариусът трябва да откаже да го издаде.
Последното действие, с което издаването на нотариалния акт завършва, е неговото подписване от лицата, участващи в акта, и от нотариуса. Отказът на някое от лицата да подпише осуетява издаването на  нотариалния акт, а с това и сделката, спрямо която нотариалния акт е условие за валидност. Нотариусът подписва нотариалния акт, след като са го подписали лицата, участващи в акта. Като подписва проекта за нотариален акт, нотариусът прави свое удостоверително волеизявление, което проектът материализира, и издава нотариалния акт. Същевременно нотариусът създава нотариалния акт като официален документ. 
Съставянето на нотариалния акт се усложнява и налага да се спазят допълнителни изисквания за неговата валидност, когато някое от лицата, участващи в акта, не може да го подпише, не разбира български или пък е глухо,нямо или глухонямо. Когато поради неграмотност или недъгавост някое от лицата, участващи в акта, не може да го подпише, то това лице вместо подпис трябва да положи върху нотариалния акт отпечатък върху десния показалец или от друг пръст, ако такъв палец няма, като в последния случай в нотариалния акт трябва да се отбележи причината, поради което не е сложен отпечатък от десния показалец. Не е нужно отпечатъкът да се приподписва от двама свидетели. Тяхната удостоверяваща функция, се изпълнява от нотариуса в тази случай.
 Когато в акта участва лице, което не разбира български, и езикът, с който то си служи, е непознат на нотариуса, той назначава преводач. 
Ако в акта участва грамотно нямо, глухо или глухонямо лице, глухият трябва сам да прочете гласно проекта за нотариален акт и да обяви гласно, че е съгласен със съдържанието му, а немият или глухонемият трябва, след като прочете проекта на нотариален акт, да напише в него собственоръчно, че го е прочел и е съгласен с неговото съдържание. 
Когато немият, глухият или глухонемият е неграмотен, нотариусът назначава тълковник, чрез когото се съобщава на глухото или глухонямото лице съдържанието на нотариалния акт и се предава одобрението на прочетеното от нямото или от глухонямото лице. Преводачът или тълковникът дават пред нотариуса обещание, че ще потвърдят пред него истината. Те трябва да подпишат нотариалния акт.
Валидният и истински нотариален акт за сделка поражда следните правни последици: той удостоверява с обвързваща доказателствено сила фактите, обхванати от удостоверителното изявление на нотариуса: датата и мястото на съставянето на нотариалния акт; самоличността на явилите се лица; техните изявления; другите действия, извършени пред нотариуса. Той се ползва с изпълнителна сила в качеството на несъдебно изпълнително основание по чл. 237, б. „е” / записите на заповед, менителниците и приравнените на тях други ценни книжа на заповед, както и облигации и купони за лихви по тях/.  

№ 23 Нотариален акт за сделки с вещни права върху недвижими имоти-Приложното поле на този нотариален акт е особено. Предмет на удостоверяване с него са само тия сделки, с които се прехвърля, учредява, изменя или прекратява вещно право върху недвижим имот. За тези сделки чл. 18 ЗЗД изисква да бъдат удостоверявани с нотариален акт като условие за тяхната валидност. Компетентен да издаде нотариален акт за сделка по чл. 18 от ЗЗД е само нотариусът, в чийто район се намира недвижимия имот. Молбата да бъде издаден такъв акт трябва да е писмена. Общо изискване за правна ефикасност на сделките по чл. 18 ЗЗД е праводателят по сделката да е собственик на имота. Нотариуса проверява дали праводателят е собственик на имота. Проверката се извършва въз основа на документите за собственост на праводателя, а когато той не разполага с такива документи; по реда за издаване на нотариалния акт по обстоятелствена проверка по чл. 483, ал. 2/ Ако собственикът не разполага с такива доказателства или те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване собствеността по давност чрез разпит на трима свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или определено от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота./
Ако по никой от способите на чл. 482, ал. 2 / Правото на собственост се удостоверява със съответните документи, а когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост се проверява в същото производство по реда на чл. 483, ал. 2./ не бъде доказано, че праводателят е собственик, нотариусът отказва да издаде нотариален акт. Той ще откаже да издаде нотариален акт и ако не е вписан актът, въз основа на който праводателят е станал собственик. За да бъде издаден нотариален акт, е нужно да са налице и всички други особени изисквания, които различни нормативни актове предвиждат при прехвърляне на собственост върху недвижим имот или за друга сделка по чл. 18 ЗЗД като условие за тяхната валидност. Освен правните последици, този нотариален акт поражда и специфични само за него правни последици. В качеството си на форма за валидност на тия сделки той обуславя техните правни действия на този вид нотариални актове. Ето защо, ако той поради някакъв порок е нищожен, удостоверената с него сделка е също нищожна. Понеже нотариалния акт за сделка по чл. 18 ЗЗД се издава само ако правото на собственост на праводателя бъде удостоверено съобразно чл. 482, ал. 2, то такъв нотариален акт доказва до оборването му, че приобретателят е станал носител на прехвърленото или учреденото вещно право. Когато удостоверява прехвърляне на собственост, този нотариален акт има същата доказателствена сила, както нотариалния акт,  удостоверяващ право на собственост по чл. 483. 

№ 24 Нотариален акт, удостоверяващ право на собственост върху недвижим имот-Този вид нотариален акт представлява оригинална особеност на нашето нотариално право. При този нотариален акт предмет на удостоверяване е самото право на собственост върху недвижим имот. Компетентен да издаде нотариален акт по чл. 483 е само нотариусът, в чийто район се намира недвижимият имот. Молбата за такъв нотариален акт е писмена. За да издаде такъв акт нотариусът трябва да провери дали молителят е наистина собственик на имота. Молителят може да удостовери своето право на собственост с документи. Ако молителят не разполага с такива документи или те са недостатъчни, нотариусът проверява дали молителят е придобил собствеността чрез давностно владение. Тази проверка се нарича обстоятелствена проверка на собствеността. Тя се извършва чрез разпит на трима свидетели, посочени по указание на молителя от кмета на общината, района или кметството, в чийто район се намира имотът. Свидетелите трябва да бъдат по възможност съседи на имота. Въз основа на документите, представени от молителя, или на разпита на свидетели нотариусът прави своя извод дали молителя е собственик, който извод той излага в мотивирано постановление. По естеството си това е решение по охранителното нотариално производство, с което се признава или отрича претендираното от молителя право на собственост. Отказът се обжалва съобразно с чл. 473 / Чл. 473. (1) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) Отказите на нотариусите и на съдиите по вписванията да извършат нотариално действие могат да се обжалват пред окръжния съд в 7-дневен срок от отказа.; (2) Окръжният съд разглежда жалбата по реда на чл. 217./. Ако нотариусът или съдът по повод на жалбата намери, че молителят е собственик на имота, нотариусът издава нотариален акт, удостоверяващ, че молителят е собственик на имота, посочен в акта. Като документ този нотариален акт доказва материализираното в него удостоверяващо изявление на нотариуса. От своя страна изявлението на нотариуса доказва, че молителят е собственик на имота, посочен в нотариалния акт. Тази доказателствено сила важи спрямо всички. Но тя не е необорима. Напротив, тя важи до доказване на обратното. В качеството си на охранителен акт нотариалния акт не се ползва със силата на присъдено нещо. От друга страна, тази сила важи между страните в производството, а нотариалното производство е едностранно. Ето защо всяко трето лице, на което се противопоставя доказателствената сила на нотариалния акт за собственост, може да доказва, че титулярът на нотариалния акт не е собственик. За това доказване не важат правилата за оспорване истинността на документ. Докато не е оборен, нотариалния акт по чл. 483 легитимира като собственик своя титуляр и по този начин улеснява упражняването на удостовереното право. В това се състои предназначението на нотариалния акт. 

№ 25 Нотариални удостоверявания чрез надпис: на дата, съдържание и подпис върху частен документ; удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи. Нотариални покани. Нотариално удостоверявания на датата на частен документ – то става като частния документ се представя пред нотариуса. Представянето може да стане от всяко лице, което държи документа, а не само от издателя му. Върху представения частен документ нотариусът с надпис удостоверява деня, когато частния документ му е представен. Надписът сочи името на нотариуса, кой и кога е представил частния документ, като се подписва от нотариуса. Нотариалното удостоверяване на датата се отбелязва в нарочния нотариален регистър. Нотариалното удостоверяване на дата я прави достоверна по смисъла на чл. 153 / Чл. 153. (1) Всяка страна може да иска с писмена молба от неучаствуващо в делото лице да представи намиращ се у него документ. (2) Препис от молбата се изпраща на третото лице, като му се определя срок за представяне на документа. (3) Третото лице, което неоснователно не представи искания документ освен отговорността по чл. 73 отговаря и пред страната за причинените й вреди./ То доказва със силата, присъща на нотариалното удостоверяване, че в деня, посочен в надписа, частния документ е съществувал. След нотариалното удостоверяване на датата частния документ се връща на молителя.
Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да се удостовери неговото съдържание. Заедно с частния документ молителят трябва да представи и подпис от него. Нотариалното удостоверяване на съдържанието на частния документ става, като върху частния документ с надпис нотариусът удостоверява, че в деня на нотариалното удостоверяване документът има това съдържание, което съвпада със съдържанието на преписа, който, надлежно заверен, се подрежда в нарочна книга. Нотариалното удостоверяване цели да предпази частния документ от подправка на съдържанието, като доказва какво е било съдържанието на частния документ в деня на нотариалното удостоверяване. След нотариалното удостоверяване на съдържанието му частния документ се връща на лицето, което го е представило. 
Издателят на частния документ може да поиска нотариално удостоверяване на подписа си върху частния документ. Нотариалното удостоверяване на подписа изисква лицето, чийто подпис ще се удостовери, да се яви лично пред нотариуса, за да положи пред него подписа или за да заяви, че подписът, който е вече сложен върху частния документ, е негов. Необходимо е нотариуса да провери самоличността на явилото се пред него лице. Нотариалното удостоверяване на подпис доказва, че частния документ изхожда от лицето, чийто подпис нотариусът е удостоверил. Самото нотариално удостоверяване става с надпис върху частния документ, за чието съдържание важи чл. 476; чл. 486 / Чл. 476. Нотариалният акт трябва да съдържа:
а) годината, месеца, деня, а когато е потребно - и часа, и мястото на извършването му;
б) името на нотариуса, който го извършва;
в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1953 г.) името, бащиното и фамилното име на лицата, участващи в производството, а така също и местожителството им;
г) съдържанието на акта;
д) кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 482, ал. 1, и
е) подпис на страните и на нотариуса.
Чл. 486. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частни документи се извършва с надпис върху документа. В случая, доколкото няма особени правила нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 476.
(2) За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в нарочен регистър за тия удостоверявания. При удостоверяване на съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа. След удостоверяването преписът, надлежно заверен, се подрежда в нарочна книга.
(3) След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили./.
След нотариалното удостоверяване на подписа частния документ се връща на молителя, който го е представил. 
Нотариалното удостоверяване на верността на препис на документ предпоставя, че на нотариуса се представя първообразния документ и преписът от него. Нотариусът ги съпоставя и ако установи, че те съвпадат, удостоверява с надпис върху преписа, че той съвпада с първообраза. Нотариалното удостоверяване на препис доказва, че в деня на нотариалното удостоверяване първообраза е съществувал и че първообразът има съдържанието на преписа. Нотариално завереният препис дава възможност да се използва доказателствената сила на първообраза, без да се рискува оригиналът, като се носи, представя или оставя на разни органи. 
Нотариалното удостоверяване, че е връчена от нотариус на определено лице покана, изходяща от друго лице, става по реда, определен от чл. 488 / Чл. 488. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) (1) За връчване на нотариална покана молителят трябва да представи поканата в три еднообразни екземпляра. Нотариусът отбелязва върху всеки един от тях, че поканата е била съобщена на лицето, до което се отнася, след което единият екземпляр от поканата се предава на лицето, от което поканата изхожда, а другият екземпляр се подрежда в нарочна книга при нотариуса.
(2) По същия начин се извършват чрез нотариуса всякакви други съобщения, предупреждения и отговори във връзка с гражданскоправни отношения./.
Нотариалното удостоверяване по чл. 488 доказва, че определено лице е направило известно гражданско изявление; че това изявление е било съобщено от нотариуса на друго определено лице; че съобщението е станало в деня, посочен в нотариалното удостоверяване. Така се удостоверяват покани да се изпълни поето задължение; пренапрежения за разваляне на сделки и т. н.
При удостоверявания за явяване или неявяване на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него се съставя констативен протокол. По същия начин се удостоверява съгласието или несъгласието на явилите се лица за извършване на съответните действия. За съставянето на протокола нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 476. Констативния протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и нотариуса, след което единият от тях се подрежда в нотариалната книга, а другият се предава на молителя, заверен като препис.
При приемане на съхранение от нотариуса на документи и книжа се съставя приемателен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от молителя и от нотариуса, след което единият от тях се завежда в специален регистър, а другият се предава на молителя, заверен като препис. За връщане на предадените за съхранение документи и книжа се съставя предавателен протокол, който се подписва от молителя, съответно от неговите наследници или от нарочен пълномощник, след което се завежда в регистъра. 
Вписванията, отбелязванията и заличаванията са нотариални действия тясно обвързвани с режима на собствеността и други вещни права върху недвижим имот. Преди въвеждане на частния нотариат те се извършваха от нотариуса, съставил нотариалния акт за съответния договор. Сега те се извършват от съдията по вписванията. Техните правни последици се изучават от теорията на вещното право.  

№ 28 Нотариално завещание. Съхраняване и обявяване на саморъчно завещание-Уредено е в чл. 1 / Чл. 1. Наследството се открива в момента на смъртта в последното местожителство на умрелия./ от Закона за наследството. Местооткриването на наследството става по последна регистрация по постоянен адрес. Съществуват саморъчно и нотариално завещание. Саморъчното завещание се пише саморъчно /не може да е напечатано с подпис/. Във връзка с него може да има нотариални действия, които се изразяват в предаване на завещанието за съхранение, връщане на предадено за съхранение и обявяване на завещание. Нотариалното завещание е уредено в чл. 24 от Закона за наследството / Чл. 24. (1) Нотариалното завещание се извършва от нотариуса в присъствието на двама свидетели.(2) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2007 г.) Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена, след което прочита завещанието на завещателя в присъствието на свидетелите. Нотариусът отбелязва изпълнението на тия формалности в завещанието, като означава и мястото, и датата на съставянето му. След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. За съставяне на нотариалното завещание нотариусът се ръководи от разпоредбите на чл. 578, ал. 1 и 2 от Гражданския процесуален кодекс.(3) Ако завещателят не може да се подпише, той трябва да укаже причината за това и нотариусът отбелязва неговото изявление преди прочитането на завещанието.
 /. То се изготвя във формата на нотариален акт. Въпроси № 19 и 20 важат и за завещанието, с изключения или дерогиране, които са продиктувани от спецификата на завещанието като сделка. 
Извършва се лично от нотариуса или от помощник-нотариуса по заместване; съдията по вписванията, ако няма нотариус в този съдебен район – чл. 84 / Български дипломатически и консулски представители
Чл. 84. (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) Българските дипломатически и консулски представители в чужбина могат да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, и да съставят нотариални завещания на български граждани. Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България./. Може да се направи само в района на действие на нотариуса и само в кантората му. Може да се отиде при всеки нотариус, без значение от постоянния адрес и без значение къде се намира имота. Ако важни причини налагат, може да се извърши и извън канцеларията, но трябва да се приложат доказателства защо молителя не може да се яви в канцеларията.
чл. 10, ал. 1, т. 2 от Наредба № 32 / Чл. 10. (1) Нотариално дело се образува по всяка молба за:
1. извършване на нотариален акт;
2. извършване на нотариално завещание или акт за отмяна на завещание, депозиране на саморъчно завещание или на документи и книжа;/ – производството за създаване на нотариално завещание започва с писмена молба; чл. 96 ЗННД / Сделки с вещни права
Чл. 96. (1) (Доп. - ДВ, бр. 18 от 2003 г.) При прехвърляне и удостоверяване на право на собственост върху вещи удостоверяваният материален интерес е:
1. пазарната цена на вещта;
2. пазарната цена на по-скъпата вещ - при замяна;
3. пазарната цена на всички дялове - при договор за доброволна делба.
(2) При учредяване или прехвърляне на други вещни права удостоверяваният материален интерес е:
1. при право на строеж - 90 на сто от пазарната цена на мястото, съответно на частта от него, върху която се учредява или прехвърля правото;
2. при учредяване право на ползване - пазарната наемна цена, която би могла да се вземе за целия срок на ползването, а ако такъв не е посочен - за 3 години.
(3) (Нова - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) При разлика между оценката по § 2 и удостоверения материален интерес нотариалната такса се събира върху по-високата от двете./– за установяване на материалния интерес
Завещателя трябва лично да се яви пред нотариуса и да изрази волята си на български език. Заради личния контакт при съставянето на нотариалното завещание не може да намери приложение чл. 468 ГПК / Чл. 468. Страни по нотариалното производство са лицата, от чието име се иска извършване на нотариалното действие. Участващите в нотариалното производство са лицата, чието лично изявление нотариусът удостоверява./ – т. е. не може да има разлика между страна в нотариалното производство и участващо в нотариалното производство лице. 
Преди да напише нотариалния акт нотариуса трябва да се убеди лично, че завещателя разбира смисъла и значението на акта, който извършва и че това става по негова воля. Трябва да му обясни и последиците от този акт. След което точно възпроизвежда думите на завещателя под формата на нотариален акт. Подписва се след това от завещателя, от свидетелите, от нотариуса. Предава се за съхранение. Предаването може да се извърши или от завещателя или от трето натоварено от него лице. Предаването става въз основа на писмена молба от името на лицето, което се явява пред нотариуса. Но завещание може да се върне само лично на завещателя. Поставя се в плик. Върху лицевата страна на плика нотариуса написва протокол за предаването на ръка. Прочита го на този, който го е донесъл и се подписва. И предаването и връщането стават само в канцеларията на нотариуса, въз основа на писмена молба. Тя се прилага към делото, което е образувано при предаването. Завещанието де връща в присъствието на двама свидетели и то лично на молителя. В книгата за тези завещания се отразява, че е върнато и на коя дата.
При обявяването на завещанието присъства прокурор. Отваря се плика, прочита се изцяло завещанието на глас. Всяка прочетена страница се подписва от нотариуса. Прави се протокол, описва се съдържанието. Оригинала остава при нотариуса, а на заинтересованите страни се дават преписи. 

№ 29 Нищожни и неистински нотариални удостоверявания. Поправка и обезсилване на нотариално удостоверяване-Нотариалното удостоверяване е нищожно, когато не отговаря на разгледаните изисквания за валидност на нотариалните удостоверявания. Според чл. 472 нищожно е нотариалното удостоверяване:
Когато изхожда от лице, което няма качеството на нотариален орган, или когато нотариалният орган е излязъл извън пределите на своята нотариална компетентност, като:
Е удостоверил факт, който изобщо не може да бъде нотариално удостоверяван
Удостоверил е факт, който не е включен в пределите на неговата материална или местна компетентност
Извършил е нотариално е удостоверяване вън от своя нотариален район
Когато нотариалният орган е следвало да не извършва нотариалното удостоверяване:
Било защото е налице основание, налагащо да се отстрани от нотариалното удостоверяване
Било защото удостовереното обстоятелство е противозаконно
3. Когато нотариалният орган при извършване на нотариалното удостоверяване не се е съобразил с някое от изискванията на реда на нотариалните удостоверявания предвидени от чл. 474, ал. 4 /(4) Лицата или техните пълномощници, чиито изявления се съдържат в проекта, трябва да се явят лично пред нотариуса, който преди да извърши акта, проверява самоличността, дееспособността и представителната власт на явилите се пред него лица./, чл. 475 / Чл. 475. (1) Нотариусът прочита на участващите лица съдържанието на акта. Ако те го одобрят, актът се подписва от тях пред нотариуса, а ако е вече подписан, те трябва да потвърдят пред него своите подписи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1983 г., в сила от 01.09.1983 г.) Когато някое от участващите лица не може да подпише поради неграмотност или недъгавост, прилага се чл. 151 като актът не се приподписва от свидетели.
(3) Когато се наложи да бъдат направени поправки, прибавки или съкращения, прави се в акта изрична бележка за това, която се подписва както самия акт./, чл. 476, б. „а”, „в”, „г” или „е” / Чл. 476. Нотариалният акт трябва да съдържа:
а) годината, месеца, деня, а когато е потребно - и часа, и мястото на извършването му;
б) името на нотариуса, който го извършва;
в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 1953 г.) името, бащиното и фамилното име на лицата, участващи в производството, а така също и местожителството им;
г) съдържанието на акта;
д) кратко обозначение на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 482, ал. 1, и
е) подпис на страните и на нотариуса./, чл. 478 / Чл. 478. Когато някое от участващите лица не знае български език и езикът, с който си служи, е непознат на нотариуса, той назначава преводач./, чл. 479 / Чл. 479. (1) Когато участващото лице е грамотно, но е нямо, глухо или глухонямо, глухият трябва сам да прочете гласно документа и да обяви дали е съгласен със съдържанието му, а немият или глухонемият трябва, след прочитането на документа, да напише собственоръчно в него, че го е прочел и че е съгласен със съдържанието му.
(2) Когато тези лица са неграмотни, нотариусът назначава тълковник, чрез който се съобщава на глухото или глухонямото лице съдържанието на документа и се предава одобрението на прочетеното от нямото или глухонямото лице.
(3) Нотариусът трябва да се удостовери по някакъв начин дали тълковникът и тези лица взаимно се разбират.
(4) В случаите на предходните два члена нотариусът прави съответна бележка в акта./ и чл. 485, ал. 2 / Чл. 485. (Доп. - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) (1) Всяко лице може да представи на нотариуса частен документ, за да бъде удостоверена датата на неговото представяне пред нотариуса или пък неговото съдържание.
(2) При удостоверяване на подписа върху частен документ лицата, чиито подписи подлежат на удостоверяване, трябва да се явят лично пред нотариуса и пред него да подпишат документа или да потвърдят вече сложените подписи. В случая се прилагат чл. 474, ал. 4 и 5, 475, ал. 2, 478 - 481.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 1996 г.) Ако частният документ е на чужд език и не подлежи на вписване, прилага се съответно чл. 478./. 
 Другите нередовности при съставяне на нотариално удостоверяване не водят до нищожност на нотариалното удостоверяване. Нищожното нотариално удостоверяване подобно на всеки нищожен акт не поражда присъщите му правни последици. Нищожността не можа да бъде поправена. За да се постигнат правните последици, целени със съответното нотариално удостоверяване, то трябва да бъде отново извършено. 
Нотариалното удостоверяване е неистинско, когато е неавтентично или невярно.
Нотариалното удостоверяване е неаветнтично, когато изцяло или отчасти не изхожда от нотариалния орган, на който се приписва. Неавтентичното нотариално удостоверяване е равнозначно на пълна или частична липса на нотариално удостоверяване. Разкрие ли се неавтентичността на нотариалното удостоверяване, настъпват същите последици, както при нищожност на нотариалното удостоверяване. Неавтентичността се разкрива било с иск по чл. 97, ал. 3 /(3) Може да се предяви иск и за установяване истинността или неистинността на един документ. Иск за установяване съществуването или несъществуването на други факти с правно значение се допуска само в случаите, изрично предвидени в закона./, било инцидентно чрез оспорване истинността на нотариалното удостоверяване в процеса, по който нотариалното удостоверяване е представено. Може да бъде разкрита и с осъдителна присъда за подправка – чл. 222 / Чл. 222. Влязлата в сила присъда на наказателния съд е задължителна за гражданския съд, който разглежда гражданските последици от деянието, относно това дали е извършено деянието, неговата противоправност и виновността на дееца./. 
Нотариалното удостоверяване е невярно, когато удостоверителното изявление на нотариалния орган не отговаря на действителността, т. е. когато обстоятелството, удостоверено от нотариалния орган, не съществува. За неверността на нотариалното удостоверяване е решавано обективното несъответствие между това, което се удостоверява с нотариалното удостоверяване, и действителността. Това несъответствие се разкрива по същия ред, както неавтентичносттта на нотариалното удостоверяване. Установи ли се, че нотариалното удостоверяване е невярно, неговата материална доказатлествена сила отпада: то не доказва вече удостовереното обстоятелство. 
Ако нотариалното удостоверяване е невярно или непълно, то не може да бъде поправено или допълнително, ако е вече издадено, освен чрез ново нотариално удостоверяване. Новото нотариално удостоверяване въздейства върху доказателствената сила на поправено или допълнено нотариално удостоверяване, като я изменя или разширява. Когато нотариалното удостоверяване е в процес на създаване и още не е завършено, забелязаните в неговото съдържание грешки, непълноти или излишни части могат да бъдат отсранени по реда на чл. 475, ал. 3. според чл. 475, ал. 3 това става, като с изрична забележка, включена в текста на нотариалното удостоверяване и подписана така, както трябва да се подпише самото нотариално удостоверяване, се посочи в какво се състои грешката и как тя се поправя или в какво се състои непълнотата и как тя се допълва.

