თარგმანი
წესდების სახელმძღვანელო ტექსტი უნდა იყოს ფრანგულენოვანი ვარიანტი
დამტკიცებულია 2007 წლის 2 ოქტომბერს

შესავალი
ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის წინამორბედია ლათინური ნოტარიატის საერთაშორისო
კავშირი (UINL), რომელიც დაფუძნებულ იქნა ბუენოს აირესში, 1948 წლის 2 ოქტომბერს
გამართული პირველი საერთაშორისო კონგრესის მიერ ამ ქალაქის ნოტარიუსთა კოლეგიის
ინიციატივით, ხოლო მისი წესდება მიღებულ იქნა 1950 წლის 21 ოქტომბერს, ქ. მადრიდში
გამართულ მეორე საერთაშორისო კონგრესზე.
ის ინარჩუნებს მის საწყოს ლოგოს და აკრონიმს - UINL.
ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირი წარმოადგენს ლათინური ტიპის ნოტარიუსთა სულიერ
ერთობას და დაწესებულებას, რომლის წევრებიც არიან იურისტები, დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი

მრჩევლები,

რომლებიც

საჯარო

უფლებამოსილების

გადაცემის

გზით

ავთენტურობას ანიჭებენ მათ მიერ მომზადებულ დოკუმენტებს, უზრუნველყოფენ რა მათ
სამართლებრივ გრანტიას და საკონტრაქტო თავისუფლებას.

ნაწილი 1. ზოგადი წესები
მუხლი 1 - სახელწოდება, მიზნები, ოფისები
1.1.

ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირი, შემდგომში UINL, წარმოადგენს არასამთავრობო
ორგანიზაციას,

რომელიც

დაფუძნებულია

მსოფლიოს

მასშტაბით

ნოტარიუსთა

ვალდებულებების და საქმიანობის ხელშეწყობის, კოორდინაციის და განვითარების
მიზნით.
1.2.

UINL-ს სათაო ოფისი მდებარეობს ბუენოს აირესში (არგენტინა).

1.3.

კავშირის ადმინისტრაციული ოფისი განთავსებულია ქ. რომში (იტალია).

მუხლი 2 - მიზნები
UINL-ს მიზნებს წარმოადგენს:
ა) ლათინური ტიპის სანოტარო სისტემის ფუნდამენტური პრინციპების, ასევე ნოტარიუსთა
დეონტოლოგიის პრინციპების ხელშეწყობა და განხორციელება;
ბ) საერთაშორისო ორგანიზაციებთან სანოტარო ორგანოების წარმოდგენა და აღნიშნულ
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა;

გ) UINL-ს წევრ და არაწევრ ნოტარიუსთა ნაციონალურ პალატებთან და მათთან დაკავშირებულ
ნებისმიერ დაწესებულებებთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით ლათინური ტიპის ნოტარიატის
განვითარების ხელშეწყობის კუთხით;
დ) პროფესიული სწავლების ხელშეწყობა, ორგანიზება და განვითარება, ასევე სანოტარო სფეროში
სამეცნიერო მუშაობის მხარდაჭერა.
ე) UINL-ს საერთაშორისო კონგრესის ხელშეწყობა და იმ პროფესიონალური კონგრესების და
კრებების მხარდაჭერა, რომელთა საქმიანობაც სცილდება წმინდა ეროვნულ ინტერესებს.

მუხლი 3 - UINL-ს წევრები
3.1. UINL-ს წევრებს წარმოადგენენ საერთო კრების მიერ დამტკიცებული ნოტარიუსთა
ნაციონალური პალატები.
3.2. წევრები წარმოდგენილნი არიან:
ა) მათი ეროვნული წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ;
ბ) წინა პუნქტში აღნიშნული წარმომადგენლობითი ორგანოს არარსებობის შემთხვევაში, ქვეყნის
სანოტარო ორგანოების მიერ დანიშნული მხოლოდ ერთი ნაციონალური დელეგაციის მიერ.
3.3. წევრობის დაკარგვა ხდება:
ა) ნებაყოფილობით წევრობიდან გასვლის გზით;
ბ) საერთო კრების გადაწყვეტილებით, კავშირის მიზნებთან დაკავშირებული და ამ წესდებით
დაშვებული სერიოზული და საფუძვლიანი მიზეზების არსებობის შემთხვევაში.

მუხლი 4 - UINL-ს რესურსები
UINL-ს რესურსებს შეაგდენს:
ა) წევრი ნოტარიუსთა პალატების მორიგი და განსაკუთრებული კონტრიბუციები;
ბ)კავშირის საქმიანობიდან და მის მიერ რედაქტირებული და გამოქვეყნებული პუბლიკაციებიდან
მიღებული შემოსავლები;
გ) საჩუქრები, მემკვიდრეობა, დოტაციები და სუბსიდიები;
დ) ნებისმიერი სხვა შემოსავალი ან დაფინანსების წყარო.

ნაწილი II: ორგანოები
მუხლი 5 - სია
UINL-ს ორგანოებს წარმოადგენენ:
ა) წევრების საერთო კრება (შემდგომში ,,საერთო კრება“);
ბ) პრეზიდენტი;
გ) საკოორდინაციო (მმართველი) კომიტეტი;
დ) გენერალური საბჭო;
ე) ფინანსური ზედამხედველობის საბჭო;

თავი I : საერთო კრება
მუხლი 6 - შემადგენლობა
6.1. UINL-ს უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს საერთო კრება;
6.2. ის დაკომპლექტებულია ყველა წევრისგან, რომლებიც წარმოდგენილნი არიან შესაბამისად
თავიანთი პრეზდენტების ან სათანადო წესით დანიშნული დელეგატების მიერ, მათი
ნაციონალური დებულებების საფუძველზე;
6.3. წევრის სხვა წევრით წარმოდგენა დაუშვებელია

მუხლი 7 - კრებები
7.1. საერთო კრება მორიგ სესიებზე უნდა შეიკრიბოს ყოველწლიურად, მეორე სემესტრის
მანძილზე, პრეზიდენტის მიერ მინიმუმ ცხრა თვით ადრე დანიშნულ დღეს.
7.2. უკანასკნელი მორიგი საერთო კრება უნდა დაემთხვეს ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონგრესს.
7.3. საერთო კრება შესაძლოა მოწვეულ იქნას საგანგებო სესიის ფორმით პრეზიდენტის მიერ, მისი
საკუთარი ინიციატივით, ან წევრების მინიმუმ ერთი მეოთხედის მოთხოვნით, მის
გამართვამდე მინიმუმ 30 დღით ადრე შეტყობინების გაგზავნის გზით. ასეთ შემთხვევაში
კრება უნდა გაიმართოს 60 დღის განმავლობაში.

მუხლი 8 - დამსწრე ქვორუმი
8.1. საერთო კრების ქმედუნარიანობისთვის საჭიროა ხმის უფლების მქონე წევრი ნოტარიუსთა
პალატების რაოდენობის მინიმუმ ერთი მესამედის მიერ შედგენილი ქვორუმი, 10.1 მუხლის
საფუძველზე.
8.2.

კრების

დაწყებისას

სათანადო

წესით

დაფიქსირებული

დამსწრე

ქვორუმი

ყველა

მიზნებისთვის იქნება ქმედუნარიანი მთელი კრების მანძილზე.

მუხლი 9 - ხმის უფლება
9.1. თითოეულ წევრს ენიჭება ერთი ხმის უფლება;
9.2. წევრს, რომელმაც ვერ დააკმაყოფილა კავშირის წინაშე მისი ფინანსური ვალდებულებები,
უნდა ჩამოერთვას ხმის უფლება, თუ საერთო კრება არ ჩათვლის, რომ არსებობდა აღნიშნული
ვალდებულების შეუსრულებლობის საპატიო მიზეზი.

მუხლი 10 - უმრავლესობა
10.1. გადაწყვეტილებები მიღებულ უნდა იქნას წევრების ხმათა უმრავლესობით, რომელთა
დასწრებაც

აღიარებულია

8.2.

პუნქტის

შესაბამისად,

გარდა

ქვემოთ

ჩამოთვლილი

შემთხვევებისა, როცა საჭიროა UINL-ს ხმის უფლების მქონე წევრთა უმრავლესობის დასწრება
და ხმის მიცემა:
ა) წესდების ადაპტირება და მასში ცვლილებების შეტანა;
ბ) წევრების მიღება და გარიცხვა;
გ) პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, მდივნის და ხაზინადარის არჩევა.
10.2.

საჭირო

უმრავლესობის

დათვლისას

უნდა

ჩაითვალოს

მხოლოდ

მომხრეთა

და

მოწინააღმდეგეთა ხმები, ხოლო თავის შეკავების შემთხვევები ან გაფუჭებული ბიულეტინები
არ უნდა იქნას მიღებული მხედველობაში.

მუხლი 11. საერთო კრების უფლებები
საერთო კრებას აქვს შემდეგი უფლებები:
ა) საერთაშორისო სანოტარო ინსტიტუციის პოლიტიკურ და სამეცნიერო სფეროში ნებისმიერი
ინიციატივის

ან

გადაწყვეტილების

მიღება

და

მათი

განხორციელების

დავალება

პრეზიდენტის, საკოორდინაციო კომიტეტის ან საერთო კრებისთვის.
ბ) სახელმძღვანელო დოკუმენტების განსაზღვრა და UINL-ს წესდების დამტკიცება;
გ) დებულებების და საერთო წესდების ნებისმიერი ცვლილების დამტკიცება;
დ) წევრის მიღება ან გარიცხვა;
ე)

ნებისმიერი

დაინტერესებული

ან

კვალიფიციური

სანოტარო

ორგანიზაციისთვის

დამკირვებლის სტატუსის მინიჭება;
ვ) კომისიების შექმნა და სამუშაო ჯგუფისთვის საჭირო ინსტრუქციების შემუშავება;
ზ) UINL-ს პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, მდივნის და ხაზინადარის, ასევე 14(ა)
მუხლის შესაბამისად დამატებითი წევრების არჩევა და კომიტეტების თავმჯდომარეების
დანიშვნა.
თ) საფინანსო ზედამხედველობის საბჭოს წევრების დანიშვნა;
ი) UINL-ს წევრების შესაბამისი წინადადებების განხილვის შემდგომ გენერალური საბჭოს
წევრების დანიშვნა;
კ) UINL-ს მდგომარეობის და საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიშების დამტკიცება;
ლ) ბიუჯეტის (ასიგნებების ჩათვლით), ასევე წლიური ანგარიშების დამტკიცება და წლიური
საწევრო შენატანის განსაზღვრა;
მ) საფინანსო ზედამხედველობის საბჭოს ანგარიშის დამტკიცება;
ნ) საკოორდინაციო კომიტეტის წევრების და პრეზიდენტის გათავისუფლება;
ო) იმ პირთა განსაზღვრა, ვისაც უნდა მიენიჭოს სპეციალური ორდენი დამსახურებებისთვის;
პ) წესდებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გადაწყვეტილებების მიღება;

თავი II. პრეზიდენტი
მუხლი 12. მოვალეობები და უფლებები
12.1. პრეზიდენტი არის UINL-ს ოფიციალური წარმომადგენელი, ასევე მისი ერთიანობის
გარანტორი.

12.2. საკოორდინაციო (მმართველ) კომიტეტთან თანამშრომლობით პრეზიდენტი ახორციელებს
UINL-ს პოლიტიკას, საერთო კრების მიერ დამტკიცებული სამოქმედო გეგმის შესაბამისად.
12.3. პრეზიდენტი იწვევს და თავმჯდომარეობს საერთო კრებას, საკოორდინაციო კომიტეტს და
გენერალურ საბჭოს.
12.4. ასრულებს წესდებით მასზე დაკისრებულ ნებისმიერ სხვა მოვალეობას და დავალებებს.

თავი III. საკოორდინაციო (მმართველი) კომიტეტი
მუხლი 13 - მოვალეობები და უფლებები
საკოორდინაციო კომიტეტი წარმოადგენს UINL-ს აღმასრულებელ და მმართველ ორგანოს.
ა) ის მართავს UINL-ს საქმიანობას საერთო კრების მიერ დამტკიცებული შესაბამისი
პროგრამის ფარგლებში და უზრუნველყოფს მის შესრულებას;
ბ) წარმართავს ადმინისტრაციული სამდივნოს ყოველდღიურ საქმიანობას
ზედამხედველობას უწევს მასზე დასკირებული ამოცანების შესრულებას;

და

გ) ნიშნავს საერთაშორისო ორგანიზაციებში UINL-ს წარმომადგენლებს.
დ) ნიშნავს კომისიების წევრებს და საბჭოებს (გარდა პრეზიდენტებისა) და ამტკიცებს 17(ზ)
და 17 (თ) პუნქტების საფუძველზე შერჩეული სამუშაო ჯგუფების შემადგენლობას.
გადაუდებელი

საჭიროების

შემთხვევაში,

მას

შეუძლია,

ჩამოაყალიბოს სპეციალური სამუშაო ჯგუფი.
ე) ზედამხედველობს ფინანსების წარმომავლობას

და

საკუთარი
აღნიშნულის

ინიციატივით
ფარგლებში

აუცილებლობის შემთხვევაში, ამტკიცებს ნებისმიერ დაფინანსების საკითხს, რომელიც
საჭიროებს გადაუდებელ გადაწყვეტილებას. ის ასევე ადგენს საერთო კრებისთვის
დასამტკიცებელად წარსადგენ წლიურ ანგარიშებს და ბიუჯეტს.
ვ) ის ამტკიცებს წესდებას და შეაქვს ცვლილებები მასში, გარდა UINL-ს საერთო წესდებისა.
ზ) ახორციელებს საერთო კრების მიერ მასზე დაკისრებულ მოვალეობასა და ფუნქციას.
მუხლი 14. შემადგენლობა
საკოორდინაციო კომიტეტი, რომლის ხმის უფლების ან არმქონე წევრთა საერთო რაოდენობა არ
უნდა აღემატებოდეს UINL-ს წევრთა რაოდენობის ერთ მესამედს, შედგება:
ა) ხმის უფლების მქონე შემდეგი წევრებისგან
-

პრეზიდენტი;

-

ვიცე-პრეზიდენტები;

-

ხაზინადარი;

-

საერთო კრების მიერ საჭიროების შემთხვევაში, ზემოთ აღნიშნული რაოდენობის

მიღწევისთვის არჩეული დამატებითი წევრები.
ბ) საკონსულტაციო ხმის უფლების მქონე შემდეგი წევრებისგან:
-

გადამდგარი პრეზიდენტი;

-

საკონტინენტო კომისიის თავმჯდომარეები;

-

მდივანი;

-

საკონსულტაციო კომიტეტის თავმჯდოამრე;

-

საერთაშორისო ნოტარიული თანამშრომლობის კომისიის (CCNI) თავმჯდომარე.

საკოორდინაციო კომიტეტი დაკომლექტებულ უნდა იქნას ისეთი სახით, რომ უზრუნველყოფილ
იყოს კონტინენტებს შორის, ხოლო თითოეულ კონტინენტზე კი სხვადასხვა გეოგრაფიულ
არეალებისთვის ადგილების სამართლიანი განაწილება.

მუხლი 15 - კრებები
15.1. საკოორდინაციო კომიტეტი უნდა შეიკრიბოს მინიმუმ წელიწადში სამჯერ.
15.2. მას ასევე შეუძლია შეიკრიბოს საგანგებო სესიებზე და ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე,
პრეზიდენტის ინიციატივით ან ხმის უფლების მქონე მინიმუმ 5 წევრის თხოვნის
საფუძველზე.
დამსწრე ქვორუმის შესადგენად საჭიროა საკოორდინაციო კომიტეტის ხმის უფლების მქონე
წევრების უმრავლესობა და მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა უნდა მიიღოს კენჭისყრაში
მონაწილეთა უმრავლესობის თანხმობა, გარდა ფინანსური საკითხებისა, რა შემთხვევაშიც
საჭიროა კენჭისყრაში მონაწილე პირთა ერთი მესამედის უმრავლესობა. ხმების თანაბრად
განაწილების შემთხვევაში პრეზიდენტს ექნება გადამწყვეტი ხმის უფლება.

თავი IV. გენერალური საბჭო
მუხლი 16 - მოვალეობები
გენერალური საბჭო არის UINL-ს საკონსულტაციო ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია მისი
პოლიტიკის და სამეცნიერო მიმართულებების მართვაზე.
მუხლი 17 - უფლებები
გენერალური საბჭოს გააჩნია შემდეგი უფლებები:
ა) ის საკუთარი ინიციატივით ან პრეზიდენტის, საკოორდინაციო კომიტეტის ან საერთო
კრების თხოვნის საფუძველზე უზიარებს საკუთარ შეხედულებებსა და რეკომენდაციებს
UINL-ს საქმიანობაზე გავლენის მქონე ყველა საკითხზე, კერძოდ იმ საკითხებზე, რომლებიც
უკავშირდება საქმიანობის პროგრამას და საერთო კრების მიერ მიღებულ დირექტივებს.
ბ) ის საკუთარი ინიციატივით ან პრეზიდენტის, საკოორდინაციო კომიტეტის ან საერთო
კრების თხოვნის საფუძველზე, სწავლობს ლათინური ტიპის ნოტარიატის დაცვის,
გაძლიერების, გაფართოებასა და გავრცელებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საინტერესო
საკითხს.
გ) საკოორდინაციო კომიტეტს წარუდგენს მის მიერ შესამოწმებელ ან საერთო კრების დღის
წესრიგში შესატან საკითხებს.
დ) ახალი წევრების მიღებისთვის გენერალურ საბჭოსთან საჭიროა კონსულტაციების გავლა.

ე) მან უნდა გასცეს რეკომენდაციები წესდებასა და რეგულაციებში ცვლილებების
შეტანასთან დაკავშირებით.
ვ)

გენერალური

საბჭო

შესარჩევად

ამზადებს

კანდიდატებს

პრეზიდენტის,

ვიცე-

პრეზიდენტების და ხაზინადარის, ასევე საკოორდინაციო კომიტეტის ხმის უფლების მქონე
სხვა წევრების პოსტებისთვის.
ზ) საბჭო შესარჩევად ამზადებს კანდიდატებს კონტინენტური და საკონტინენტთაშორისო
კომისიების, ასევე სხვა ორგანოების წევრთა პოსტებისთვის.
თ) საკუთარი ინიციატივით ან საკოორდინაციო კომიტეტის ან საერთო კრების თხოვნის
საფუძველზე ქმნის სამუშაო ჯგუფებს.
ი) ზედამხედველობას და კოორდინაციას უწევს კომისიების და სამუშაო ჯგუფების
საქმიანობას;
კ) ზედამხედველობას უწევს ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონგრესისთვის თემების
შერჩევას,

ასევე

აღნიშნული

კონგრესის

სამეცნიერო

საქმიანობის

ორგანიზებას

და

წარმატებით განხორციელებას, ასევე მისი შედეგების გამოქვეყნებას.

მუხლი 18 - შემადგენლობა
18.1. გენერალური საბჭოს წევრების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს UINL-ს წევრების ორმაგ
ოდენობას და თითოეულ წევრს უფლება აქვს წარმოადგინოს მინიმუმ ერთი კანდიდატი.
აღნიშნულ ფარგლებში ნებისმიერი კანდიდატი შესაძლოა წარდგენილ იქნას ყოველ საერთო
კრებაზე მოწვევის ვადის განმავლობაში.
18.2. გენერალური საბჭოს წევრებს ირჩევს საერთო კრება, რომელმაც არჩევანის გაკეთებისას
მხედველობაში უნდა მიიღოს იმ ნოტარიუსთა პალატების მიერ განხორციელებული საერთო
კონტრიბუციები, რომლებსაც ეს წევრები ეკუთვნიან, ასევე გეოგრაფიული ბალანსის დაცვის
საკითხი.
18.3. გენერალური საბჭოს წევრების უფლებამოსილების პერიოდი უწყვეტად გრძლდება ორი
ვადის განმავლობაში. ნოტარიუსთა ეროვნულ პალატებს შეუძლიათ მოგვიანებით შეიტანონ
წინადადება ერთი ვადიდან მეორემდე უფლებამოსილების გაგრძელების შესახებ იმდენჯერ,
რამდენჯერაც მათ სურთ, თუმცა ეს შესაძლებელია მხოლოდ საერთო კრების თანხმობის
საფუძველზე.
18.4. საერთო კრების წევრებმა გენერალური საბჭოს ახალ წევრებად უნდა დააყენონ მხოლოდ იმ
პირთა კანდიდატურები, რომლებიც არიან მოქმედი ნოტარიუსები, UINL-ს ან შესაბამისად
საკუთარ ნოტარიუსთა პალატების საქმიანობაში ჩართულობის გზით ატარებენ თავიანთ
ინტერესებს საერთაშორისო სამუშაოებში.
18.5. გენერალური საბჭოს წევრი, რომელიც გააცდენს საბჭოს ზედიზედ სამ კრებას, ავტომატურად
დაკარგავს საბჭოს წევრის უფლებამოსილებას.თუმცა, საერთო კრებას, შესაბამი ნოტარიუსთა
პალატასთან შეთანხმებით, შეუძლია მიანიჭოს მას საბჭოს საპატიო წევრის წოდება.
18.6. თუ ნოტარიუსთა პალატა არ მიიღებს გადაწყვეტილებას უფლებამოსილების ვადის
გაგრძელების თაობაზე, გენერალური საბჭოს ნებისმიერი წევრი, რომელიც აღარ მუშაობს
ნოტარიუსად საკუთარი სურვილით ან მისი ეროვნული კანონმდებლობის საფუძველზე
ზღვრული ასაკის მიღწევის გამო, უნდა გახდეს გენერალური საბჭოს საპატიო წევრი.

იგივე ეხება გენერალური საბჭოს ნებისმიერ წევრს, რომელიც წყვეტს UINL-ში მუშაობას,
თუმცა აგრძელებს ნოტარიუსის საქმიანობას.
18.7. მათი არჩევის მომენტიდან, საკოორდინაციო კომიტეტის წევრები პარალელურად უნდა
გახდნენ გენერალური საბჭოს წევრები.
18.8. კავშირის ყოფილი პრეზიდენტები არიან გენერალური საბჭოს წევრები, მიუხედავად 18.1
პუნქტში მოცემული ზღვრული რაოდენობისა.

მუხლი 19 - გენერალური საბჭოს წევრების და მათი შესაბამისი ნოტარიუსთა პალატების
მოვალეობები
19.1. გენერალური საბჭოს წევრებს არ აქვთ იმპერატიული მანდატი თავიანთი ნოტარიუსთა
პალატებიდან, მაგრამ მათ ევალებათ, შეინარჩუნონ ახლო კავშირები ამ უკანასკნელთან,
გენერალური საბჭოს მიერ

განხორციელებული სამუშაოს შესახებ ინფორმირების და

საბჭოსთვის ნოტარიუსთა პალატის პრობლემების და სურვულების გადაცემის გზით.
19.2. წევრები ვალდებულნი არიან, ფინანსურად დაეხმარონ გენერალური საბჭოს წევრებს,
დადგენილი წესის შესაბამისად და გენერალურ საბჭოში მათი უფლებამოსილების მთელი
ვადის განმავლობაში.

მუხლის 20 - კრებები
20.1. გენერალურ საბჭოს ხელმძღვანელობს UINL-ს პრეზიდენტი, რომელსაც ადმინისტრაციულ
სამდივნოსთან თანამშრომლობით ეხმარება მდივანი.
20.2. გენერალური საბჭო იკრიბება მორიგ სესიებზე წელიწადში ორჯერ, პირველად მეორე
კვარტლის დასაწყისში საკოორდინაციო კომიტეტთან ერთად, მეორედ კი საერთო კრების
გამართვის წინ.
20.3. გენერალური საბჭო იკრიბება საგანგებო კრებაზე UINL-ს პრეზიდენტის ან საერთო კრების
ინიციატივით ან მისი წევრების ერთი მესამედის თხოვნით.
20.4. კრებების დღის წესრიგი მზადდება პრეზიდენტის მიერ

მმართველ

კომიტეტთან

კოორდინაციის გზით.

მუხლი 21. კენჭისყრის პროცედურა
21.1. გენერალური საბჭოს გადაწყვეტილების მიღება ხდება მარტივი უმრავლესობით და ამისთვის
საჭიროა მისი წევრების ერთი მესამედისგან შემდგარი ქვორუმი. ხმების თანაბრად
განაწილების შემთხვევაში პრეზიდენტს ექნება გადამწყვეტი ხმის უფლება.
21.2. ხმის მიცემის უფლების სხვისთვის გადაცემა აკრძალულია.

თავი V. ფინანსური ზედამხედველობის საბჭო

მუხლი 22 - მოვალეობები, შემადგენლობა და უფლებები
22.1. ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს (CSF) მთავარი მოვალეობაა UINL-ს და მისი
სხვადასხვა

ორგანოების

ფინანსური

მდგომარეობის

შემოწმება

და

აღნიშნულთან

დაკავშირებით საკუთარი აზრის გამოთქმა.
22.2. საბჭო შედგება სამი წევრისგან. ერთი მათგანი, რომელიც არ არის საკოორდინაციო
კომიტეტის ან გენერალური საბჭოს წევრი და რომლის კანდიდატურასაც დააყენებენ საერთო
კრების წევრები, აირჩევა საბჭოს თავმჯდომარედ.
22.3. ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს წევრები ინიშნებიან ერთი ვადით. ისინი შესაძლოა
ხელახლა იქნან არჩეულები.
22.4. ამ ოგანომ უნდა შეადგინოს საერთო კრების ანგარიშის პროექტი გასული ფინანსური წლის
ანგარიშების და გაწეული ხარჯების მიზანშეწონილობის თაობაზე, ამ სფეროში მოქმედი
ექსპერტის

მიერ

ჩატარებული

აუდიტორული

შემოწმებიუს

საფუძველზე,

რომლის

მომსახურებითაც თავად უნდა ისარგებლოს ფინანსური ზედამხედველობის საბჭომ.

ნაწილი III: UINL-ს აღმასრულებელი პირები
მუხლი 23 - სია
პრეზიდენტის გარდა, UINL-ს აღმასრულებელი პირები არიან ვიცე-პრეზიდენტები, ხაზინადარი
და მდივანი.

მუხლი 24 - მოვალეობები და უფლებები

24.1. ვიცე-პრეზიდენტები:
24.1.1.

ვიცე-პრეზიდენტები

ასრულებენ

აღმასრულებელ

ფუნქციებს

მათი

კომპეტენციის

ფარგლებში, პრეზიდენტის მხარდაჭერითა და საკოორდინაციო კომიტეტის მიერ მათზე
დაკისრებული დავალებების შესრულების გზით. თითოეულ ქვემოთ მოცემულ არეალში
აღნიშნულ უფლებამოსილებებს ახორციელებს თითო ვიცე-პრეზიდენტი:
- აფრიკა;
- ჩრდილოეთ ამერიკა, ცენტრალური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზის ტერიტორია;
- სამხრეთ ამერიკა;
- აზია და ოკეანეთი;
- ევროპა
სადაც შესაძლებელია, ვიცე-პრეზიდენტებმა უნდა იკისრონ მათი შესაბამისი ტერიტორიების
საკონტინენტო კომისიის თავმჯდომარეობა. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, შესაბამისი

საკონტიტნენტო კომისიის ვიცე-პრეზიდენტი და პრეზიდენტი ვალდებულნი არიან,
კოორდინაცია გაუწიონ მათ ქმედებებს და ვიცე-პრეზიდენტი ვალდებულია, მონაწილეობა
მიიღოს აღნიშნული კომისიის კრებებში.
24.1.2. ვიცე-პრეზიდენტების პრიორიტეტულ მოვალეობას უნდა წარმოადგენდეს UINL-სა

და

მათი ტერიტორიების ნოტარიუსთა პალატებს შორის ინფორმაციის და უმნიშვნელოვანესი
მოთხოვნების ორმხრივ ცურკულაციის ხელშეწყობა.

24.2. ხაზინადარი
ხაზინადარი

პასუხისმგებელია

ანგარიშების

კანსოლიდირებულ

მენეჯმენტზე,

მათთან

დაკავშირებული რეგულაციების შესრულებაზე, ფინანსების მოძრაობის ზედამხედველობასა და
პერიოდული, ასევე წლიური ანგარიშების და ბიუჯეტის წარდგენაზე.

24.3. მდივანი
მდივანი

პასუხისმგებელია

ადმინისტრაციული

სექტორის

მართვაზე

და

საგარეო

ურთიერთობების გაღრმავებაზე.

მუხლი 25. კანდიდატების დანიშვნა პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების, ხაზინადარის და
მდივნის პოსტებზე
25.1. საერთო კრების სუვერენული უფლების საფუძველზე, გენერალურმა საბჭომ უნდა შეარჩიოს
და მოამზადოს ერთი ან მეტი კანდიდატურა UINL-ს პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების
და ხაზინადარის თანამდებობებისთვის.
25.2. კანდიდატები უნდა იყვნენ მოქმედი ნოტარიუსები, რომლებმაც უკვე მიიღეს მათი
შესაბამისი ნოტარიუსთა პალატების მხარდაჭერა და თუ ისინი არ არიან გენერალური
საბჭოს წევრები, მათ უნდა გაატარონ მათი ინტერესები საერთაშორისო სამუშაოებში UINLში ან მათ შესაბამის ნოტარიუსთა პალატებში ჩართულობის გზით.
25.3. გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა, პრეზიდენტი არ შეიძლება იყოს იმავე კონტინენტიდან,
საიდანაც წინა პრეზიდენტი, რათა უზრუნველყოფილ იქნას კონტინეტების მონაცვლეობა.
25.4. თითოეული ვადის უკანასკნელი მორიგი კრების განმავლობაში, გენერალურმა საბჭომ უნდა
წარადგინოს კანდიდატ(ებ)ი, რომლებმაც თითოეული კანდიდატისთვის ორგანიზებული
კენჭისყრის პირველ ტურში მიიღეს საბჭოს დამსწრე ყველა წევრთა ხმების ერთი მესამედი.
თუ აღნიშნული უმრავლესობა ვერ იქნა მოპოვებული, ჩატარებულ უნდა იქნას კენჭისყრის
მეორე ტური, რომლის განმავლობაშიც საბჭოს წევრების ნახევარზე მეტის ხმა საკმარისი
იქნება ასარჩევად.
მუხლი 26 - პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტების და ხაზინადარის არჩევა
26.1. ყველა კანდიდატურა უნდა წარედგინოს საერთო კრებას კენჭისყრისთვის.
26.2. იმისათვის, რომ კანდიდატი იქნას არჩეული, მან კენჭისყრის პირველ ან მეორე ტურში უნდა
მიიღოს ყველა წევრების ხმათა უმრავლესობა.
თუ აღნიშნული უმრავლესობა ვერ იქნა უზრუნველყოფილი კენჭისყრის პირველი-ორი
ტურის განმავლობაში, საერთო კრებაზე დამსწრე წევრების ნახევარზე მეტის ხმები საკმარისი

იქნება მესამე ტურში გადასასვლელად. თუ ამის შემდეგ ერთზე მეტი კანდიდატი დარჩა
რომელიმე თანამდებობაზე, არჩეულად უნდა ჩაითვალოს მეტი ხმების მომგროვებელი
კანდიდატი.

მუხლი 27 - უფლებამოსილების ვადა
UINL-ს პრეზიდენტის და მდივნის უფლებამოსილების ვადა უნდა გაგრძელდეს ერთი მოწვევის
განმავლობაში, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტების და ხაზინადარის უფლებამოსილების ვადები
შესაძლოა გაგრძელდეს დამატებითი მოწვევის პერიოდით.

მუხლი 28 - პოსტებზე არსებული ვაკანსიები
28.1. პრეზიდენტის გარდაცვალების, გადადგომის, მუდმივი ქმედუუნარობის შემთხვევაში, მისი
ადგილი

უნდა

დაიკავოს

ვიცე-პრეზიდენტმა

იმავე

ტერიტორიიდან,

საიდანაცაა

პრეზიდენტი. ასეთ შემთხვევაში ვიცე-პრეზიდენტმა უნდა იმუშაოს პრეზიდენტის
თანამდებობაზე მისი წინამორბედის საპრეზიდენტო უფლებამისილების ვადის
ამოწურვამდე, ხოლო ვიცე-პრეზიდენტი და ხაზინადარი შეიცვლებიან პრეზიდენტის
შეხედულებისამებრ, იმავე ტერიტორიიდან გამოსული გენერალური საბჭოს წევრის მიერ,
თუმცა წევრების საერთო კრების მიერ შემდგომ კრებაზე დამტკიცების შემთხვევაში.
28.2. მდივნის

გარდაცვალების,

გადადგომის,

მუდმივი

ქმედუუნარობის

შემთხვევაში

პრეზიდენტმა უნდა შეარჩიოს მისი შემცვლელი 25.5 პუნქტში მოცემულ კრიტერიუმებზე
დაყრდნობით, თუმცა წევრების საერთო კრების მიერ მის შემდგომ კრებაზე დამტკიცების
შემთხვევაში.

ნაწილი IV - ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონგრესი
მუხლი 29 - ხასიათი და სიხშირე
29.1. ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონგრესის მიზანია:
ა) მაღალმეცნიერულ დონეზე შეისწავლოს ნოტარიუსთა პირდაპირ ან არაპირდაპირ
ინტერესში შემავალი სამართლებრივი საკითხები;
ბ) შესთავაზოს ფორუმი ნოტარიუსთა პალატებს და ამ პროფესიის წარმომადგენლებს შორის
დებატების გამართვისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის;
გ) დაეხმაროს სანოტარო ინსტიტუტებს სამართლებრივ, პოლიტიკურ და სოციალურ
გარემოში მათი როლისა და გამოცდილების საზოგადოებისთვის უკეთ გაცნობაში.
29.2. ნოტარიუსთა საერთაშორისო კონგრესი უნდა გაიმართოს ყოველ სამ წელიწადში,
თითოეული მოწვევის უკანასკნელი ოთხი თვის განმავლობაში.

ნაწილი V - სხვადასხვა
მუხლი 30 - მოწვევა
30.1. მოწვევის ვადა გრძელდება სამ წელს.
30.2. წელი იწყება 1 იანვარს და სრულდება 31 დეკემბერს.
30.3. წესდებით განსაზღვრული თანამდებობის დასაკავებლად არჩეული

ან შერჩეული

ნებისმიერი პირის უფლებამოსილების ვადა ემთხვევა მოწვევის ვადას თუ ამ წესდებაში
სხვაგვარად არ არის მოცემული.

მუხლი 31 - სახელმძღვანელო ტექსტი
ამ წესდების ფრანგულენოვანი ტექსტი იქნება სახელმძღვანელო ვარიანტი

გარდამავალი დებულებები
ყველა ამჟამინდელი საბჭოს მუდმივი წევრი გახდება გენერალური საბჭოს წევრი და დაუბრუნებს
თავის მანდატს შესაბამისად საკუთარი ნოტარიუსთა პალატას მომდევნო მოწვევის ვადის
დასასრულს, ანუ 31.12.2010წ,

აღნიშნული ნოტარიუსთა პალატებს შეუძლიათ განაახლონ

თავიანთი, როგორც გენერალური საბჭოს წევრთა მანდატები, გარდა 2007 წლის საერთო კრების
მიერ დანიშნული გენერალური საბჭოს წევრებისა, რომლებიც დარჩებიან თანამდებობაზე 2013
წლის 13 დეკემბრამდე.
წინა მოწვევის დროს არჩეული ამჟამინდელი მუდმივი საბჭოს წევრები , რომელთა მანდატიც არ
იქნა

განახლებული,

მიუხედავად

ამ

წესდებაში

მოცემული

შესაბამისი

ჩაითვლებიან გენერალური საბჭოს დამატებით წევრებად მოწვევის ვადის

დებულებებისა,
დარჩენილი

პერიოდისთვის, რათა მათ ამოწურონ უფლებამოსილების ვადა, თუმცა ეს პერიოდი არ უნდა
გაგრძელდეს 2016 წლის 31 დეკემბრის შემდეგ, როდიდანაც ისინი გახდებიან საპატიო წევრები
საერთო კრებაზე ან გენერალური საბჭოს სხდომაზე სურვილის შემთხვევაში დასწრების
უფლებით.
გენერალური საბჭოს დამატებითი წევრების ფუნქციები იქნება:
- მოქმედი გენერალური საბჭოს წევრებისთვის მათი ნოტარიუსთა პალატებიდან
დახმარების უზრუნველყოფა;
-

მათი შეცვლა არყოფნის და კენჭისყრასთან დაკავშირებული საჭიროებებისას;

-

საჭიროების შემთხვევაში თავიანთი გამოცდილებისა და ,,ნიუ-ჰაუს“ შეთავაზება
სამუშაო ჯგუფებისთვის.

ამოქმედება
ეს წესდება ძალაში შევა წევრების საერთო კრების მიერ დამტკიცების მომენტიდან.

