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 оглед извършените проучвания 
от Комисията „Теми и конгреси” 
към UINL, отговорите от предста-

вителите на държавите-членки 
потвърждават, че поради своята важна 
социална, правна, политическа, иконо-
мическа и културна роля, нотариалната 
дейност се регулира от специални за-
кони, поради факта, че Нотариусът е 
овластен от държавните органи да из-
пълнява, в контекста на либералната 
правна професия, услуга от обществен 
интерес, чрез удостоверяване, легали-
зация на документи и сделки и други 
процедури в рамките на неговата компе-
тентност, придавайки им автентичен ста-
тус.  
На въпроса: Има ли специални изисква-
ния, които трябва да бъдат изпълнени от 
лицата, които желаят да получат достъп 
до професията нотариус, като например 
националност, възраст, липса на крими-
нално досие, изискване за платежоспо-
собност и така нататък: 
 От получените отговори става ясно, че 
за достъп до професията на нотариус, 
следва да бъдат изпълнени най-малко 
следните условия: университетска сте-
пен по право (бакалавър по право, но 

предимно последващо обучение в сте-
пен магистър или по-висока), пълна юри-
дическа правоспособност, познаване на 
езика и/или езиците на държавата, в ко-
ято се упражнява дейността, кандидатът 
трябва да се ползва с добра репутация, 
да няма криминално досие и следва да 
бъде правоспособен от медицинска и 
психологическа гледна точка. 
Изискването за националност същест-
вува, обикновено, в повечето държави, 
но има и изключения: Уругвай, където за 
кандидат за позицията на нотариус от 
друга националност е необходим период 
на пребиваване в страната в рамките на 
три години за омъжените/женените лица 
и четири години за неомъжени-
те/неженените; Аржентина – Буенос Ай-
рес, където кандидатът трябва да има 
аржентинска националност или да бъде 
постоянно пребиваващ в продължение 
на 6 години най-малко; в Германия не 
съществува изискване за национал-
ност; в повечето европейски страни съ-
ществува изискване за националност, 
като се приемат кандидатури от граж-
дани на държавата, граждани на държа-
вите-членки на Европейския съюз и/или 
на държавите-членки, подписа-
ли Споразумението за Европейското 
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икономическо пространство или на Кон-
федерация Швейцария. 
Друго особено условие е свързано с въз-
растовата граница на кандидатите. В 
тази връзка, припомняме Австрия, 
където кандидатът за позицията на но-
тариус трябва да бъде на възраст под 64 
години, Германия, където възрастовата 
граница е 60 години или Италия, където 
кандидатът не трябва да бъде на повече 
от 50 години. 
Относно отговорите на формулираните 
въпроси: има ли изпити и конкурси, ко-
ито следва да бъдат преминати за полу-
чаването на нотариална правоспособ-
ност? Има ли етапи на теоретично и 
практическо обучение, които да бъдат 
следвани, за получаване на достъп до 
позицията на нотариус, и, има ли период 
на задължително обучение след преми-
наването на изпит или конкурс, преди за-
почването на нотариалната практика? 
Могат да бъдат изтъкнати следните ас-
пекти: 
Продължителността и времето на про-
веждане на практиката (преди или след 
изпита/конкурса/теста) варират според 
държавата, например: 3-5 години 
(Полша), 4-5 години за нотариусите по 
ексклузивен начин (Германия), шест ме-
сеца за кандидатите, спечелили публи-
чен конкурс за квалификация, с изклю-
чение на кандидатите от нотариата, ко-
ито вече са положили практика в рам-
ките на две години (Литва), най-малко 5 
години (Чешка република), 3 години след 
полагане на изпит за кандидат нотари-
уси (Австрия), 3-годишна практика в 
една или повече нотариални кантори, 
преди да явяване на конкурс (Белгия), 3 
години практика като  заместник нота-
риус (Унгария), 2 години преди датата на 
изпита (Малта), 2 години обучение, от ко-
ито една година в нотариален институт и 

една година практика в нотариална кан-
тора, след преминаване на конкурса за 
достъп до периода на практиката и 
преди окончателен финален изпит (Ру-
мъния), 2 или 3 години в нотариална кан-
тора (Алжир, Мавриций, Камерун, 
Конго), 4 години, от които една година в 
институт за професионално обучение на 
нотариуси и останалите три години в но-
тариална кантора (Мароко) и период на 
практика с продължителност шест ме-
сеца най-малко като "практикант", счи-
тано от датата на удостоверяване на 
знанията чрез изпит (Япония). В някои 
страни в Латинска Америка (Перу, Ника-
рагуа, Парагвай, Уругвай) няма пробен 
период; ето защо, след като е получена 
работата чрез конкурс и бъде титулован 
от Министерство на правосъдието, нота-
риусът може да практикува; в Люксем-
бург няма задължение за преминаване 
на практика след полагане на изпит или 
явяване на конкурс, но стажът на канди-
дата ще бъде взет под внимание с пре-
димство пред друг кандидат с по-малък 
стаж. В Канада, за правото да работи 
като  нотариус и да бъдат допуснат до 
Нотариалната камара на Квебек, канди-
датът трябва да има три години универ-
ситетско обучение по специалност 
Право, последвано от магистратура по 
Нотариално право, която продължава 54 
седмици, от които 30 седмици курсове в 
основните области на нотариалното 
право, 8 седмици преподавателска дей-
ност по приложно Нотариално право и 16 
седмици практика в професионална 
среда под надзора на университета, 
както и преминаване на програма за 
професионално обучение организирано 
от Нотариалната камара на Квебек. 
Процедурата по подбор, разрешаване и 
организиране на конкурси /изпити/ 
тестове за достъп до професията 



 
 

Нотариален бюлетин бр. 2/2016 3 

 
 

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС             
3 

нотариус е от компетентността на 
изпълнителната власт (Министерство на 
правосъдието), професионалните орга-
низации (камари, съюзи, асоциации на 
нотариусите и т.н.) или съдебната систе-
ма (Върховен съд, Окръжен съд т.н.). 
Конкурсът/изпитът се състои, най-общо, 
в преодоляване на устни и писмени те-
стове, чрез които се проверяват 
теоретичните познания и конкретните 
практически умения на кандидатите в 
нотариалната материя, уменията, които 
ги квалифицират за упражняването на 
професията на нотариус. Изключение от 
това правило има в Никарагуа и Уругвай, 
където допускането до професията на 
нотариус се прави без изпит/без участие 
в конкурс за целта. 
Освен гореспоменатото, други начини за 
достъп до професията на нотариус, без 
полагането на изпити са запазени в ня-
кои страни като Полша, за титуловани 
преподаватели и доктори по правни на-
уки, съдии и прокурори, адвокати и 
юрисконсулти, които са упражнявали 
тази професия за срок не по-малко от 
три години, както и за множество катего-
рии от областта на правосъдието. В Япо-
ния могат да бъдат нотариуси, без да е 
необходимо да преминават теоретичен 
изпит или период на практика, съдии, 
прокурори, адвокати. Министерството 
на правосъдието също така може да 
назначи нотариус от лицата, които са ра-
ботили продължително в правната 
сфера и са придобили знанията и опита 
на съдиите. Относно периода на прак-
тика, Националната асоциация на япон-
ските нотариуси организира 3-дневни 
курсове преди или много скоро след 
назначаването на нотариуса. В Румъния, 
съдиите от Върховния касационен съд, 
които прекратяват дейността си по раз-

лични причини, имат право да канди-
датстват за нотариуси, без да полагат 
изпит или да се явяват на конкурс.  
Особена форма на достъп до професи-
ята нотариус съществува в Мексико (в 
някои щати на Мексиканската репу-
блика), където, тъй като става въпрос за 
Федерална държава, всяка федерална 
единица определя свои изисквания и 
процедури, които трябва да бъдат из-
пълнени за получаване на титлата нота-
риус. Става дума за „политическите 
назначения", модалност, която влиза в 
противоречие с принципите на герман-
ско-латинската правна система, според 
която нотариусът е независимо и без-
пристрастно лице, професионалист на 
закона, който упражнява своята дейност 
устойчиво, без да зависи от политически 
режими. Тези назначения са предоста-
вени от някои политически лидери 
като политическа компенсация за 
извършени услуги или поради изпълне-
ние на ангажимент от същия вид. В този 
случай при назначенията не се вземат 
под внимание професионалното образо-
вание, моралния профил на лицето или 
други умения, необходими за упражня-
ването на тази професия. Въпреки това, 
в други субекти в Република Мексико, 
както в случая на Мексико Сити, 
единственият начин да се влезе в нота-
риата, се осъществява чрез изпит затво-
рен за опозиция, т.е. чрез конкурси, на 
които се явяват кандидатите за нота-
риуси, като преди това те трябва да са 
получили патент за кандидатстване чрез 
полагане на други изпити.  
Като се вземат предвид гореизложените 
факти, Комисията прави заключение, че 
в повечето случаи, основният път за 
достъп до професията нотариус е пе-
риод на обучение под наблюдението на 
нотариус, предшестван или последван 
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от конкурс/изпит/тест, който осигурява 
механизъм за стриктен и обективен под-
бор. 
Формата на организация на достъпа до 
професията нотариус, независимо от ор-
гана, отговорен за това, следва да 
включва обективни критерии за подбор, 
осигуряване на равни възможности, кон-
куренция, основана на знанието, про-
верка на моралния профил на канди-
дата, така че кандидатът, който доказва 
спазването на тези изисквания, да може 
да гарантира, от своя страна, в качест-
вото си на нотариус, защитата на инте-
ресите на своите клиенти, като осигу-
рява защита при правни, граждански или 
търговски отношения, давайки сигурност 
при правната циркулация на стоките и 
допринасяйки за предотвратяването на 
спорове. 
Що се отнася до формулираните отго-
вори на въпросите, свързани с „продъл-
жаващото обучение на практикуващите 
нотариуси, задължително участие в кур-
сове, организирани от различни 
специализирани институции и запла-
щане на свързаните с тях разходи“, по-
голямата част от анкетираните нота-
риати считат за крайно необходимо 
теоретичното образование и практи-
ческото продължаващо обучение, неза-
висимо от начина на осъществяване на 
същото. В някои държави има специали-
зирани органи с предмет обучението на 
практикуващите нотариуси (например 
Институт на Нотариалната академия на 
Австрия, Институт за правни науки на 
Малта, Фондация на италианския нота-
риат, Национална асоциация на нота-
риусите по гражданско право на Фло-
рида, Институт на Асоциацията на нота-
риусите на Уругвай, Румънски нотариа-
лен институт и други). В други страни, 

продължаващото обучение се органи-
зира от Националната и Регионалната 
камара на нотариусите (Чехия, Франция, 
Унгария, Полша, Малта, Литва и т.н.). 
В страните, в които непрекъснатото обу-
чение е професионално задължение, не-
изпълнението на същото, води до сан-
кции, налагани от професионалните 
институции или органите на изпълнител-
ната власт компетентни по организа-
цията на нотариата и нотариалната дей-
ност. 
Има ситуации, в които, въпреки че няма 
изрично предвидено задължение за про-
дължаващо обучение в професионал-
ните кодекси (Камерун, Конго, Мароко, 
Куба), нотариусите смятат обучението 
за професионално и етично задължение 
крайно необходимо за качеството на до-
кументите и процедурите, които се изда-
ват, както и за тяхната правна сигурност. 
Например, въпреки че няма правно 
основание за санкциониране на нота-
риус, който не продължава непрекъс-
нато да усъвършенства своите знания, 
Етичният кодекс на нотариусите в Мек-
сико Сити осъжда нотариуса, който 
не изпълнява своето „задължение да 
притежава най-доброто образование, 
обучение и подготовка, поведението на 
нотариуса, който престава да учи и да се 
подготвя за участие в информационни 
срещи, конференции и семинари, орга-
низирани от нотариалните асоциации". 
Продължаващото обучение трябва да 
бъде гарантирано, дори и за участие в 
семинари, конференции, симпозиуми, 
ателиета, курсове за следдипломно обу-
чение, публикуване на статии в юриди-
чески и научни трудове, както и сътруд-
ничеството между нотариати-
те. Насърчаването на сътрудничеството 
между нотариусите от различни дър-
жави, допринася за укрепване на 
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съществуващите общи структури като 
Постоянното нотариално бюро за 
международен обмен (O.N.P.I.), акаде-
мии и университети от Международния 
съюз на латинския нотариат (U.I.N.L.). 
Загрижеността за непрекъснатото 
усъвършенстване следва да съществува 
дори за служителите на нотариусите, 
като се има предвид важната роля, която 
те имат за дейността на нотариуса. Не 
може да се извършва нотариална дей-
ност, без да се познава приложимото 
към актовете или инструменталните 
процедури законодателство, станови-
щата и решенията на професионалните 
организации, без познаване на учението 
и съответната съдебна практика. Да се 
игнорира това непрекъснато обучение от 
нас, от нотариусите или от служителите 
на нотариата ни дисквалифицира, ние 
губим нашите клиенти, и не на последно 
място, но не по-малко важно, това ни из-
лага по отношение на дисциплинарната, 
гражданската и наказателната отговор-
ност. 
Продължаващото обучение трябва да 
взема под внимание, освен подобрява-
нето на нотариалните знания и 
националното законодателство, също и 
проблемите на сравнителното право, 
международното частно право, защи-
тата на потребителите, законодател-
ството по отношение превенцията на из-
пирането на пари и финансирането на 
тероризма, контрабандата и укриването 
на данъци, и не на последно място, спе-
циализацията на нотариусите в областта 
на медиацията, арбитража и придобива-
нето на знания от психологията и социо-
логията приложими в областта, в която 
работят. И накрая, нотариусите, също 
така, следва да се съсредоточат върху 
курсове за развитие на личността, тех-

ника за водене на преговори и управле-
ние на нотариалната кантора, с помощта 
на новите технологии. 
За да се постигне това, UINL разполага с 
академици, съдии, експерти в областите 
от интерес, опитни нотариуси.  
Новите технологии правят възможно съ-
ществуването на е-learning курсове, ви-
деоконферентна връзка, библиотеки, 
архив и виртуални доклади, всички те 
достъпни за нотариусите на някои 
дръжави. За съжаление, достъпът до 
тези технологии все още е желание на 
много нотариуси. 
Що се отнася до разходите за продължа-
ващо обучение, от отговори-
те на въпросника, излиза, че в почти 
всички случаи, те се поемат от съответ-
ните нотариуси. Ние вярваме, че като се 
има предвид значението на продължа-
ващото обучение, разходите трябва да 
бъдат разумни, така че те да могат лесно 
да бъдат поемани от всички нотариуси. 
 
 

 
- поддържане и насърчаване на стри-

ктна регулация на достъпа до профе-
сията, чрез организиране на периоди 
на обучение, предшествани или по-
следвани от конкурс/изпит/тест, въз 
основа на обективни критерии на 
база равнопоставеност и конкурен-
ция, които се основават на меха-
низми за строга селекция и целева 
проверка на знанията и моралния 
профил на кандидата; 

- поддържане на стандарта на нота-
риуса като висококвалифициран спе-
циалист, лице на разположение, на-
деждно поради своята независимост 
и безпристрастност, овластено от 
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авторитета на държавата, гаранти-
ращо сигурността и законността на 
съставяните документи, което раз-
вива своята дейност по устойчив на-
чин, без да зависи от промените на 
политическите режими, осигуряващо, 
както защита на частните интереси 
на гражданите, така и на обществе-
ния интерес на държавата; 

- грижа за продължението и насърча-
ването на непрекъснатото обучение 
на нотариусите чрез организиране на 
курсове, семинари, конференции, 
симпозиуми, ателиета, в които, освен 
задълбочаване на нотариалните зна-
ния и националното законодател-
ство, ще се обсъждат проблеми на 
сравнителното право,  международ-
ното частно право, защитата на по-
требителите, законодателството за 
предотвратяване на изпирането на 
пари и финансирането на тероризма, 
контрабандата и данъчните измами, 
организиране 
на  въвеждащи  курсове за нотариуси 
в техниката на медиацията, ар-
битража, придобиването на знания от 
областта на психологията и социоло-
гията, развитие на личността, тех-
ника за водене на преговори и, не на 
последно място, за управление на но-
тариалната кантора чрез използва-
нето на нови технологии; 

- за постигане на поставената цел  е 
препоръчително, в процеса на обуче-
ние на нотариусите да бъдат ангажи-
рани специалисти от различни 
области, академици, които да осигу-
рят високо научно ниво на дебатите, 

опитни съдии и нотариуси; 
- да предоставят на нотариусите мате-

риална база, която позволява изпол-
зването на нови технологии за обуче-
ние, чрез организиране на е-learning 
курсове, видеоконферентна връзка, 
библиотеки, архиви и виртуални до-
клади; 

- дa стимулират сътрудничеството 
между нотариусите от различни дър-
жави чрез участие в семинари, сим-
позиуми, конгреси организирани от 
националните нотариати, Междуна-
родния съюз на латинския нотариат 
(U.I.N.L.), Съвета на нотариатите от 
Европейския съюз (CNUE), универси-
тетите и т.н., прояви (събития), които 
допринасят за задълбочаването на 
нотариалните аспекти, теоретични и 
практически, от общ интерес; 

- да гарантират, че продължаващото 
обучение на служителите на нотари-
алните кантори представлява посто-
янна грижа на отговорните нота-
риуси; 

- като се има предвид социалното и 
икономическото значение на нота-
риалния акт, тежките последици от 
неправилното прилагане на правните 
норми от страна на нотариуса, ролята 
на нотариуса за предотвратяване на 
спорове и, не на последно място,  до-
верието, с което се ползва от клиен-
тите, продължаващото непрекъснато 
обучение, освен правно задължение, 
представлява и морално и социално 
задължение, чието нарушение 
трябва да се наказва от профе-
сионалните организации. 

 
Нотариус Даниела Иванова 


