2009
2009 წელი ნოტარიატის ისტორიაში უმნიშვნელოვანესი რეფორმების
დაწყების წელია. ამ წლიდან ბევრი ისეთი ცვლილება განხორციელდა,
რაც საფუძვლად დაედო არსებული სერვისების გამარტივებასა და
ახალი, ეფექტური და ნოვაციური სერვისების დანერგვას.

შეიქმნა სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრი;
ყველა სანოტარო აქტი ელექტრონულად რეგისტრირდება.
შედეგად:

სამკვიდრო
მოწმობის მიღება
ნებისმიერ
ნოტარიუსთან
გახდა
შესაძლებელი

მოქალაქეს შეუძლია,
სახლიდან
გაუსვლელად,
ნოტარიუსთა პალატის
ვებგვერდზე: notary.ge
გადაამოწმოს,
რეგისტრირებულია
თუ არა მისი სანოტარო
აქტი და დარწმუნდეს
მის სანდოობაში.

სანოტარო
ბიუროში
შესაძლებელია
სრულყოფილი
(როგორც
სანოტარო, ისე
არასანოტარო)
მომსახურების
მიღება.
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საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა,
სადაც სანოტარო მოქმედება ინტერნეტის
მეშვეობით სრულდება.

2010 წლიდან
ონლაინ რეჟიმში შეგიძლია, დაამოწმო:
 განცხადება, თანხმობა, მინდობილობა;
 გარიგება (მხოლოდ საქართველოს
ტერიტორიაზე);
 სამეწარმეო და არასამეწარმეო
იურიდიული პირების, ამხანაგობების,
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების
დამფუძნებელ და მმართველ ორგანოთა
კრების ოქმები.

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის
იურიდიული სამსახური მოქალაქეებს
ონლაინ რეჟიმშიც ემსახურება.
სამართლებრივ კონსულტაციას
ონლაინში დღეში 30-მდე მოქალაქე
იღებს.
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ამოქმედდა ნოტარიუსთა პროფესიული საქმიანობის
პასუხისმგებლობის დაზღვევის სისტემა;
თითოეული მოქმედი ნოტარიუსი ვალდებულია, პროფესიული
საქმიანობის პასუხისმგებლობის დაზღვევის მიზნით,
ხელშეკრულება გააფორმოს სადაზღვევო კომპანიასთან;
მოქალაქეებს ნოტარიუსის მიერ გაუფრთხილებლობით ან განზრახ
მიყენებული ზიანი უნაზღაურდებათ.
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სასწავლო ცენტრი

შეიქმნა 2010 წელს.
უზრუნველყოფს:
კვალიფიკაციის დონის ამაღლებას;
მაღალპროფესიული კადრების მომზადებას;
მომსახურების სტანდარტის გაუმჯობესებას;
საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამის გარემოს სასწავლო პროცესის სრულყოფილად
წარმართვას.
ფუნქციები და აქტივობები
 ნოტარიუსობის მსურველ სტაჟიორთა კონკურსის ორგანიზება და სტაჟიორთა მომზადება;
 ნოტარიუსის თანაშემწეთა მოსამზადებელი კურსის ორგანიზება და თანაშემწეების
მომზადება;
 თეორიული ცოდნის გაღრმავება და პრაქტიკული მუშაობისათვის აუცილებელი უნარჩვევების გამომუშავება;
 პროფესიული სემინარები;
 ეფექტური მომსახურების სტანდარტების სწავლება და ხარისხის მონიტორინგი;
 საინფორმაციო თუ სამუშაო შეხვედრები;
 პრაქტიკული სწავლება სტუდენტებისთის;
 ვიზიტები უცხოეთის ქვეყნებში;
 საერთაშორისო კონფერენციები;
 უცხოელი ექსპერტების მოწვევა;
 თანამშრომლობა უმაღლეს სასწავლებლებთან;
 სანოტარო ბიუროებში მომსახურების სტანდარტების სრულყოფა;
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ახალი ოფისი
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ნოტარიუსთა პალატის არქივი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის არქივში დაცული დოკუმენტაცია
განთავსდა ახალ შენობაში.

არქივში დაცული ანდერძები და სამემკვიდრეო საქმეები სრულად
დარეგისტრირდა ელექტრონულ ბაზაში.

 ნოტარიუსთა პალატის არქივში ინახება ყოფილი
ნოტარიუსების მიერ ნაწარმოები დოკუმენტაცია;
 საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის არქივის
მომსახურების მიღება შეიძლება იუსტიციის სახლებში;

 აღნიშნული დოკუმენტების დამოწმებული ასლები
მოქალაქეებს ესაჭიროებათ: ნოტარიუსთან, შესაბამის
ადმინისტრაციულ ორგანოსა და სასამართლოში
წარსადგენად;
 სამომავლოდ იგეგემება არქივში დაცული ყველა
დოკუმენტის ელექტრონულ ბაზაში რეგისტრაცია.
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ნოტარიუსთა ეთიკის კოდექსი

საქართველოს ნოტარიუსებმა 2011 წლის 6 ოქტომბერს
ეთიკის კოდექსი მიიღეს.
აღნიშნული დოკუმენტი საქართველოს ნოტარიატის
ისტორიაში პირველი ნოტარიუსთა ეთიკის კოდექსია. იგი
განსაზღვრავს ნოტარიუსის პროფესიული ეთიკის ძირითად
პრინციპებსა და მორალურ სტანდარტებს, რომლითაც
ნოტარიუსმა უნდა იხელმძღვანელოს, როგორც
მოქალაქეებთან, ისე სახელმწიფო ორგანოებსა და
კოლეგებთან ურთიერთობისას.
ნოტარიუსის ეთიკის კოდექსს საფუძვლად უდებს
ნოტარიატის შესახებ ქართული კანონმდებლობა და
ლათინური ნოტარიატის ფუნდამენტური პრინციპები.
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დაჯავშნე ვიზიტი ნოტარიუსთან ონლაინში

კიდევ ერთი სანოტარო სერვისი ონლაინ რეჟიმში - დაჯავშნეთ
ვიზიტი ნოტარიუსთან უკვე ინტერნეტის მეშვეობით და მიიღეთ
სანოტარო მომსახურება კომფორტულად, რიგში დგომისა და
დროის დაკარგვის გარეშე;
ვიზიტის დაგეგმად, ნოტარიუსთა პალატის ვებგვერდზე notary.ge
განთავსებული ბანერის „დაგეგმე ვიზიტი ნოტარიუსთან“
მეშვეობით, შეხვალთ სპეციალურ პროგრამაში (სადაც
მითითებულია საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა
ნოტარიუსის კოორდინატები) და მოიძიებთ ნოტარიუსს;
ვიზიტის დაგეგმვის თაობაზე შეტყობინებას მიიღებთ ტელეფონსა
და ელექტრონულ ფოსტაზე;
პროგრამა გამორიცხავს ერთი და იგივე დროს ერთზე მეტი ვიზიტის
დაგეგმვის რისკს.
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2013 სანოტარო მედიაცია - მოაგვარე დავა მარტივად

 2013 წლის პირველი ოქტომბრიდან ამოქმედდება ახალი სანოტარო სერვისი სანოტარო მედიაცია.
 სანოტარო მედიაცია დავის მოგვარების ალტერნატიული, გამარტივებული და
იაფი ფორმაა.
 ნოტარიუსს მიენიჭა მედიატორის ფუნქცია სამემკვიდრეო, საოჯახო,
სამეზობლო და სხვა ქონებრივი თუ არაქონებრივი ხასიათის სამოქალაქო
დავებზე. მოდავე მხარეებს აღარ უწევთ სასამართლოში წასვლა, მიდიან
ნებისმიერ მედიატორ ნოტარიუსთან.
 ნოტარიუსი, როგორც მიუკერძოებელი მრჩეველი, თანაბრად იცავს ყველა
მხარის ინტერესს და მაქსიმალურად ცდილობს არა მხოლოდ დავის
მოგვარებას, არამედ, მოდავეთა შერიგებასაც.

 მორიგების დასრულების შემდეგ დგება სანოტარო წესით დამოწმებული
დოკუმენტი - მორიგების აქტი, რომლითაც განისაზღვრება თითოეული
მხარის მოვალეობანი.
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ნოტარიუსი საქართველოს ყველა რაიონს

2013 წელს საქართველოს 11 რაიონიდან, სადაც
სანოტარო ბიურო არ მოქმედებდა, 8 რაიონში
დაინიშნა ნოტარიუსი.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და ნოტარიუსთა პალატის
ერთ-ერთ
მთავარ
პრიორიტეტს
სანოტარო
მომსახურების
ხელმისაწვდომობა
წარმოადგენს.
ამიტომაც,
2013
დანიშნული
ნოტარიუსების უმრავლესობა სანოტარო მოქმედებას ახორცილეებს იმ
ქალაქებსა და მუნიციპალიტეტებში, სადაც საერთოდ არ მოქმედებდა
სანოტარო ბიურო, ან ნოტარიუსთა რაოდენობა არასაკმარისი იყო
მოსახლეობის სრულფასოვანი მომსახურებისთვის.
რაიონებში დანიშნულ ნოტარიუსებს საქართველოს ნოტარიუსთა
პალატა მაქსიმალურად ეხმარება ბიუროს მოწყობაში, ტექნიკურად
აღჭურვასა და სანოტარო საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში.
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სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ აღიარებულ პირთა
ელექტრონული ბაზა
უსაფრთხოების დაცვის დამატებითი მექანიზმი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ საქართველოს ქმედუუნარო
მოქალაქეთა ელექტრონული ბაზა შექმნა, რაც უზრუნველყოფს მოქალაქეთა
უსაფრთხოების უკეთ დაცვას.
სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ აღიარებულ სრულწლოვან მოქალაქეთა
მონაცემები ნოტარიუსთა პალატას სოციალური მომსახურების სააგენტომ
გადმოსცა.

ნოტარიუსი, ნებისმიერი სანოტარო მოქმედების შესრულებისას, ამოწმებს
მონაწილე პირთა ქმედუნარიანობას მათი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.
გადამოწმება განსაკუთრებით აქტუალურია გარიგებების გაფორმების დროს.
აღნიშნული ელექტრონული ბაზის შექმნა ნოტარიუსს მნიშვნელოვნად
ადვილებს სანოტარო საქმიანობას. შესაბამისად, მარტივდება მოქალაქეთა
(მათ შორის ქმედუუნარო მოქალაქეების) ინტერესებისა და უსაფრთხოების
დაცვაც.
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რებრენდინგი

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ახალ ლოგოზე წრიულად
გამოსახული კალმისთავები ასოცირდება ბეჭდის ფორმასთან, რაც
სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტის მთავარი
უპირატესობის − უდავოობისა და სანდოობის სიმბოლოს
წარმოადგენს.
ახალი ბრენდიც ნოტარიუსებისადმი ნდობისა და ნოტარიატის
იმიჯის ამაღლებას ემსახურება.
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მომსახურება სწრაფად და მარტივად

განცხადებისა და ქონების უფლების განცხადების რეგისტრაცია ნოტარიუსთან
2014 წლიდან განცხადებისა და ქონების უფლების რეგისტრაციას, საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პარალელურად, საქართველოს ტერიტორიაზე
მოქმედი ყველა ნოტარიუსი ახორციელებს.
შედეგად: მოქალაქე სანოტარო ბიუროში იღებს როგორც სანოტარო, ისე საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მომსახურებას და იხდის მხოლოდ საჯარო
რეესტრში რეგისტრაციის საფასურს.
მაგალითად, სანოტარო ბიუროში მისულ მოქალაქეს ნოტარიუსთან
ხელშეკრულების (იპოთეკის, ნასყიდობის, სესხის...) გაფორმების შემდეგ
ხელშეკრულების დასარეგისტრირებლად აღარ უწევს საჯარო რეესტრში წასვლა,
ნოტარიუსი თვითონვე უზრუნველყოფს მოქალაქის განცხადების საჯარო
რეეტრში რეგისტრაციას.
ნოტარიუსს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს პარალალეურად, ასევე,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის რეგისტრაციაზე განაცხადის მიღებაც
შეუძლია.
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ახალი სანოტარო სერვისი

სამართლებრივი კონსულტაცია
ნოტარიუსისგან

2014 წლის თებერვლიდან დღეში ერთი საათის
განმავლობაში ნოტარიუსები მოქალაქეებს
სამართლებრივ კონსულტაციას უფასოდ უწევენ;
კონსულტაციას დღეში 50-მდე მოქალაქე იღებს;

ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა, 14-დან 15 საათამდე
დარეკეთ ნომერზე: 2 000 778 და მიიღეთ თქვენთვის
საჭირო რჩევები კომპეტენტური, პროფესიონალი
იურისტებისგან.

www.notary.ge

2014

მოქალაქეთა უსაფრთხოების დასაცავად

ტერორისტების ელექტრონული ბაზა
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ელექტრონულ ბაზებს კიდევ ერთი ტერორისტთა და ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა ელექტრონული რეესტრი
შეემატა;
ამ მონაცემებს მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა იყენებს საკუთარი მოქალაქეების
უსაფრთხოების დაცვის მიზნით. საქართველოში ჩამოსული უცხოელები
ადგილობრივ ნოტარიუსებს ხშირად მიმართავენ სანოტარო მოქმედების
შესრულებისთვის. შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ
ნოტარიუსებსაც უკვე აქვთ საშუალება, ტერორისტების ერთიანი
ელექტრონული ბაზით ისარგებლონ და კლიენტის მონაცემები გადაამოწმონ.
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ერთ-ერთ პრიორიტეტს სწორედ
მომხმარებლის უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს.
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მოაგვარე დავა მარტივად

მედიატორი ნოტარიუსების რაოდენობა გაიზარდა
2014 წლიდან მედიატორის ფუნქცია კიდევ 72 ნოტარიუსს მიენიჭა. მათ
სანოტარო მედიაციაში სემინარები პოლონელმა და ქართელმა ექსპერტებმა
ჩაუტარეს.
სანოტარო მედიაცია დავის მოგვარების ალტერნატიული, გამარტივებული
ფორმაა. დავა წყდება სასამართლო განხილვის გარეშე, მხოლოდ ნოტარიუსის
დახმარებით. აღნიშნული სერვისი საქართველოში 2013 წლიდან დაინერგა.
ნოტარიუსი მედიატორის ფუნქციას ასრულებს სამემკვიდრეო, საოჯახო,
სამეზობლო და სხვა ქონებრივი თუ არაქონებრივი ხასიათის სამოქალაქო
დავებზე. დავის მოგვარების შემდგომ, ნოტარიუსი ადგენს სანოტარო წესით
დამოწმებულ დოკუმენტს, მორიგების აქტს, რომლითაც განსაზღვრულია
თითოეული მხარის ვალდებულებანი.
მოდავე მხარეები, ნოტარიუსის დახმარებით, დავის მოგვარებას მარტივად,
იაფად და მათთვის კომფორტულ გარემოში ახერხებენ.
მედიატორი ნოტარიუსების რეესტრი განთავსებულია ნოტარიუსთა პალატის
ვებგვერდზე.
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ახალი გამგეობა

2014 წლის 17 მაისს საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის წევრთა საერთო
კრებაზე გამგეობის ახალ თავმჯდომარე და წევრები აირჩიეს.
“ნოტარიატის შესახებ” კანონის თანახმად, ნოტარიუსთა პალატის
თავმჯდომარის კანდიდატურის შერჩევა და საერთო კრებისათვის მისი
ასარჩევად წარდგენა იუსტიციის მინისტრის ერთპიროვნული
უფლებამოსილებაა. თუმცა, თეა წულუკიანის გადაწყვეტილებით,
თავმჯდომარის კანდიდატურა ნოტარიუსთა წინასწარი გამოკითხვის
შედეგების გათვალისწინებით შეირჩა. ნოტარიუსთა უმრავლესობამ
ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ნინო
ხოფერიას კინდიდატურას დაუჭირა მხარი.
ნინო ხოფერია ნოტარიუსთა პალატას 2005-2012 წლებში ხელმძღვანელობდა. მისი მმართველობის
პერიოდში ნოტარიატში ძირეული რეფორმები განხორციელდა:
• შეიქმნა სანოტარო მოქმედებათა ელექტრონული რეესტრი;
• დაინერგა ელექტრონული საქმისწარმოება, ონლაინ სანოტარო სერვისები, რის შედეგადაც სანოტარო
მომსახურება უფრო სწრაფი და კომფორტული გახდა;
• შეიქმნა ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრი;
• მოქალაქეთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით დაინერგა ნოტარიუსთა პროფესიული
პასუხისმგებლობის დაზღვევა;
• საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა გახდა ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის წევრი;
• 2012 წელს ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის წევრი ქვეყნების გენერალურ ასამბლეაზე ნინო
ხოფერია ნოტარიატის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის „ჯვრის ორდენითაც“
დააჯილდოვეს.
კრებაზე გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილედ მარიკა გოგოლაძე, ხოლო წევრებად: ნარგიზა
ჯანხოთელი, ხათუნა კალანდარიშვილი, თინათინ დევდარიანი, ნინო თოფურია და მეგი მაღალდაძე
აირჩიეს.
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ნოტარიუსთა პროფესიული დღე

ნოტარიუსთა პროფესიულ დღესთან დაკავშირებით, საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის მოადგილემ მიხეილ სარჯველაძემ ნოტარიუსები დააჯილდოვა. სიგელები
გადაეცათ იმ ნოტარიუსებს, ვისაც სანოტარო მომსახურების გაუმჯობესებაში წვლილი
მიუძღვით.
ღონისძიებას იუსტიციის სამინისტროსა და მასში შემავალი სსიპ-ების
წარმომადგენლები დაესწრნენ. ნოტარიუსთა პალატის ბრენდირებული საჩუქრები
ღონისძიების ყველა სტუმარმა მიიღო.
ნოტარიუსთა პალატის ხელმძღვანელობამ შეხვედრის დამსწრეებს საქართველოს
ნოტარიატის მიღწევები, სანოტარო მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით
გატარებული რეფორმები გააცნო.
ნოტარიუსთა პროფესიული დღე საქართველოში 2002 წლიდან აღინიშნება. იგი
ქრისტიანულ დღესასწაულს - წმინდა მოწამეების მარკიანესა და მარტვირის ხსენების
დღეს უკავშირდება. ისინი მეოთხე საუკუნეში კონსტანტინეპოლში ნოტარიუსების
მორჩილებას აღასრულებდნენ და სიკვდილით დასაჯეს.
აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით, ტრადიციისამებრ, ნოტარიუსთა პალატამ
საქველმოქმედო აქციაც გამართა. თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატის ბინადართ
საჩუქრები - სამომხმარებლო ნივთები და საკვები პროდუქტი გადასცა.
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სასწავლო ცენტრი

სავალდებულო სემინარები ნოტარიუსებისთვის
ნოტარიუსთა პალატის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით, ნოტარიუსებს
მათთვის აქტუალურ საკითხებზე სავალდებულო სემინარები ყოველი წლის
გაზაფხულსა და შემოდგომაზე უტარდებათ.
სემინარების თემები:
 ნოტარიუსის მიერ აღსრულების ფურცლის გაცემასთან დაკავშირებული
დეტალები;
 სამემკვიდრეო სამართალი;
 სამეწარმეო სამართალი;
 მედიაციის ძირითადი პრინციპები;
 საკანონმდებლო ხარვეზები და სანოტარო პრაქტიკა;
 განცხადებისა და ქონების უფლების რეგისტრაცია.
შემუშავდა:
„სანოტარო მოქმედებათა შესრულების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის
კომენტარები;
მოქალაქეთა მომსახურების სტანდარტები (გამოიცა ბროშურების სახით).
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2014

სასწავლო ცენტრი

ნოტარიუსთა თანაშემწეების მოსამზადებელი კურსი
2014 წლის 15 დეკემბერს გამოცხადდა ნოტარიუსთა თანაშემწეების მოსამზადებელი
კურსის გავლის მსურველთა საბუთების მიღება.
კურსდამთავრებულებს სანოტარო ბიუროში დასაქმების რეალური შანსი აქვთ. კურსის
წარმატების გავლის შემდეგ ამ პირების მონაცემები თავსდება ნოტარიუსთა პალატის
ვებგვერდზე, თანაშემწეების ელექტრონულ ბაზაში და შემდგომ ნოტარიუსი თანაშემწეს
აღნიშნული ბაზიდან ირჩევს.
ნოტარიუსთა თანაშემწეების მოსამზადებელი კურსები 2012 წლიდან დაიწყო. 20
კურსდამთავრებულიდან 14 დასაქმდა, ამჟამად 6 ისევ სანოტარო ბიუროში მუშაობს.
სემინარები მომავალი კონსულებისთვის
სანოტარო მოქმედებების შესრულებასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ და ტექნიკურ
საკითხებზე სემინარები ჩაუტარდათ საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობების თანამშრომლებს, მომავალ კონსულებს.
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი
საქართველოს ნოტარიუსთა პალატამ ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი
ესპანური სამართლის ინსტიტუტთან გააფორმა.
თანამშრომლობის ფარგლებში, იგეგმება ქართველი ნოტარიუსების ვიზიტი ესპანეთში.
ამასთან, საქართველოში ესპანელი ნოტარიუსებიც ჩამოვლენ და ლექციებს წაიკითხავენ,
გაკეთდება ერთობლივი სამეცნიერო კვლევები.
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2010-2015

საერთაშორისო ურთიერთობა

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 2007 წლიდან ნოტარიატის საერთაშორისო კავშირის
წევრია.
ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირი (ყოფილი ლათინური ნოტარიატის საერთაშორისო
კავშირი) 1948 წელს დაარსდა და ამჟამად მსოფლიოს 86 ქვეყნის ნოტარიატებს აერთიანებს.
კავშირის მიზანია მსოფლიოს მასშტაბით ნოტარიუსთა ვალდებულებების და საქმიანობის
ხელშეწყობა, კოორდინაცია და განვითარება.

•
•
•
•

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა აქტიურად მონაწილეობს საერთაშორისო
კონფერენციებში;
თანამშრომლობს აღნიშნული კავშირის წევრ ქვეყნებთან;
სისტემატურად ესწრება საერთაშორისო კონფერენციებს და თვითონაც მასპინძლობს
უცხოელ კოლეგებს;
ჩართულია ნოტარიუსთა მსოფლიო ქსელში, რომელიც ლათინური ნოტარიატის
საერთაშორისო კავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლას
ისახავს მიზნად.

საქართველომს ნოტარიუსთა პალატამ საერთაშორისო კონფერენციას ორჯერ , 2010 - 2014
წლებში, უმასპინძლა.
გასულ წელს ჩატარებული კონფერენცია განსაკუთრებით ფართომასშტაბური იყო.
საქართველოს მსოფლიოს 15 ქვეყნის ნოტარიატების 60 წარმომადგენელი ეწვია. აღნიშნული
ქვეყნების უმრავლესობა ნოტარიუსთა საერთაშორისო კავშირის წევრია.
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2015
 ყვარელწყალი (ახმეტის
მუნიციპალიტეტი),
 მეჯვრისხევი (გორის
მუნიციპალიტეტი)
 მუხაესტატე (ქობულეთის
მუნიციპალიტეტი)

 ფოკა (ნინოწმინდის
მუნიციპალიტეტი)
 სართიჭალა (გარდაბნის
მუნიციპალიტეტი)

ამ სოფლების მოსახლეობა სანოტარო სერვისებს სოფლიდან გაუსვლელად,
საზოგადოებრივ ცენტრებში იღებს.

სამომავლოდ, დანარჩენ საზოგადოებრივ ცენტრებშიც იგეგმება სანოტარო
სერვისების დანერგვა.
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2009-2014
2009
1 214 926- სანოტარო აქტი
11 015 - იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
9 557 - სამკვიდრო მოწმობა
2 591 - ანდერძი
16 - საქორწინო ხელშეკრულება

2010
1 243 924 - სანოტარო აქტი
7 391 - ონლაინ მოქმედება
18 984- იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
23 698 - სამკვიდრო მოწმობა
2 603 - ანდერძი
7 - საქორწინო ხელშეკრულება

2011
1 549 283 - სანოტარო აქტი
25 628 - ონლაინ მოქმედება
22 326 - იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
27 276 - სამკვიდრო მოწმობა
2 367 - ანდერძი
13 - საქორწინო ხელშეკრულება

სტატისტიკა
2012
1 582 532- სანოტარო აქტი
32 600 - ონლაინ მოქმედება
22 502- იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
26 658 - სამკვიდრო მოწმობა
2 168 - ანდერძი
21 - საქორწინო ხელშეკრულება

2013
1 345 158 - სანოტარო აქტი
39 400 - ონლაინ მოქმედება
20 843 - იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
23 899 - სამკვიდრო მოწმობა
1 983 - ანდერძი
32 - საქორწინო ხელშეკრულება

2014
1 402 242 - სანოტარო აქტი
45 976- ონლაინ მოქმედება
25 324- იპოთეკით უზრუნველყოფილი
სესხის ხელშეკრულება
22 395 - სამკვიდრო მოწმობა
1 995 - ანდერძი
38 - საქორწინო ხელშეკრულება
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