warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis
oqmi #26
q. Tbilisi

1.07.2010 w.

dRis wesrigi:

1.

warmomadgenlobiTi

sabWos

axali

wevrebisaTvis

uflebamosilebis cnoba;
2. Tsu-s wesdebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb;
3. Tsu iuridiuli fakultetis debulebis damtkiceba;
4.

„ivane

javaxiSvilis

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo

universitetis akademiuri sabWos wevrTa arCevis wesis Sesaxeb“
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
akademiuri sabWos 2008 wlis 30 seqtembris #141 dadgenilebaSi
cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze akademiuri sabWos
25.06.2010 wlis #72/2010 dadgenilebis damtkiceba;
5. Tsu uZrav qonebasTan dakavSirebuli sakiTxi;
6.

ivane

javaxiSvilis

universitetis

saxelobis

administraciis

Tbilisis

xelmZRvanelis

saxelmwifo
Tanamdebobaze

akademiuri sabWos mier konkursis Sedegad SerCeuli kandidatis
damtkiceba.

sxdomas eswrebodnen:
warmomadgenlobiTi sabWo –

21 wevriT (maT daemata kidev 8 wevri

axali wevrebisaTvis uflebamosilebis cnobis Semdeg);
akademiuri sabWo – 11 wevriT;

Tsu-s administraciis xelmZRvanelis movaleobis Semsrulebeli
roman

xarbedia,

fakultetebisa

da

Tsu-s

administraciis

struqturuli erTeulebis xelmZRvanelebi;
warmomadgenlobiTi

sabWos

mier

dRis

wesrigi

erTxmad

iqna

damtkicebuli.
1. warmomadgelobiTi sabWos spikerma kaxaber loriam aRniSna, rom
Tsu-s

saarCevno

komisiam

mimdinare

wlis

29

ivnisis

sxdomaze

daamtkica warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa arCevnebis Sedegebi.
Tsu-s saarCevno komisiis Tavmjdomaris jenaro qristesaSvilis
moxsenebiTi baraTis (30.06.2010 w.

#15876) mixedviT, komisiam Tsu-s

warmomadgenlobiTi sabWos wevrTa arCevnebSi gamarjvebulad cno
Semdegi kandidatebi:
a. iuridiuli fakulteti – beqa bendeliani;
b. medicinis fakulteti _ nino cincaZe;
g. zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti _ arnold
gegeWkori; mixeil aduaSvili; vasil gubaZe;
d. socialur da politikur mecnierebaTa fakulteti _ konstantine
naxucriSvili;
e. humanitarul mecnierebaTa fakulteti – beqa axlouri;
v. ekonomikisa da biznesis fakulteti _ givi WlikaZe.
spikerma aseve aRniSna, rom ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis saxelmwifo universitetis spikerisa da Tsu saarCevno
komisiis

saxelze

Semosulia

humanitarul

mecnierebaTa

fakultetis profesoris salome omiaZis gancxadeba (30.06.2010 w.
#15872),

romliTac

warmomadgenlobiTi
adgilmonacvle

da

igi

uars

sabWos
xsnis

mis

ambobs

Semovides

SemadgenlobaSi
kandidaturas

Tsu-s
rogorc

humanitaruli

fakultetis profesoris mixeil baxtaZis sasargeblod.
zemoaRniSnulidan

gamomdinare,

dRis

wesrigSi

dadga

warmomadgenlobiTi sabWos axali wevrebisaTvis uflebamosilebis
cnobis sakiTxi.

gaimarTa kenWisyra aRniSnul sakiTxze.

kenWisyraSi monawileobda warmomadgenlobiTi sabWo – 21 wevriT;
kenWisyris Sedegi:
momxre – 21;
winaaRmdegi – 0;
Tavi Seikava – 0;
miRebuli gadawyvetileba:
cnobili iqnes beqa bendelianis, nino cincaZis, arnold gegeWkoris,
mixeil aduaSvilis, vasil gubaZis, konstantine naxucriSvilis, beqa
axlouris, givi WlikaZisa da mixeil baxtaZis warmomadgenlobiTi
sabWos wevrobis uflebamosileba.

2. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma kaxaber loriam aRniSna, rom
warmodgenilia wesdebaSi Sesatani cvlileba da damatebebi.
saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis ministris 2008 wlis
29 maisis #490 brZanebiT damtkicebuli “sajaro samarTlis
iuridiuli pirisivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo universitetis wesdebis” X Tavis 73-e muxlis me-2
punqti aregulirebs wesdebaSi cvlilebebisa da damatebebis
Setanis wess, kerZod:
1.
universitetis
wesdebas
SeimuSavebs
universitetis
warmomadgenlobiTi sabWo akademiuri sabWos monawileobiT da
dasamtkiceblad
warudgens
saqarTvelos
ganaTlebisa
da
mecnierebis saministros.
2. universitetis wesdebis miReba, gauqmeba, masSi cvlilebebisa da
damatebebis Setana xorcieldeba am muxlis pirvel punqtSi
miTiTebuli wesiT, warmomadgenlobiTi sabWos sxdomis damswreTa
xmebis naxevarze metiT. sxdoma uflebamosilia miiRos
gadawyvetileba, Tu mas eswreba warmomadgenlobiTi sabWos sruli
Semadgelobis naxevarze meti.
zemoaRniSnulidan
gamomdinare,
sabWoebis
winaSe
warmodgenilia wesdebaSi cvlilebisa da damatebebis Setanis
Sesaxeb proeqti Semdegi saxiT:
1. wesdebis me-25 muxlis 1-el punqts daematos Semdegi
Sinaarsis ,,T1” qvepunqti:

T1. iRebs gadawyvetilebas universitetis mier kerZo samarTlis
(samewarmeo

(komerciuli)

da

arasamewarmeo

(arakomerciuli))

iuridiuli piris dafuZnebis Sesaxeb.
2. Sevides

cvlileba

da

damateba

wesdebis

65-e

muxlSi

da

Camoyalibdes Semdegi redaqciiT:
1. universiteti

–

kanonmdeblobiT

SeiZleba

nebadarTul

eweodes

sxva

saqarTvelos

ekonomikur

saqmianobas,

kanonmdeblobiT gansazRvrul SemTxvevebSi, amasTan ,,sajaro
samarTlis iuridiuli piris Sesaxeb” saqarTvelos kanonis
moTxovnaTa

Sesabamisad

universiteti

arsebiTad

ar

unda

gadavides samewarmeo saqmianobaze.
2. saqarTvelos

kanonmdeblobiT

dadgenili

wesiT

afuZnebs

kerZo samarTlis (samewarmeo (komerciuli) da arasamewarmeo
(arakomerciuli)) iuridiul pirebs.

warmodgenili cvlilebebis Sesaxeb azri gamoTqves: akademiuri
sabWos wevrma aleqsandre Sengelaiam da warmomadgenlobiTi
sabWos wevrma – gia JorJolianma.

aRniSnul sakiTze gaimarTa kenWisyra, romelSic kanonmdeblobisa
da

Tsu-s

wesdebis

Sesabamisad

monawileobdnen

mxolod

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi.
kenWisyris Sedegi:
momxre –29 ;
winaaRmdegi – 0;
Tavi Seikava – 0;
miRebuli gadawyvetileba:
Setanili
warmodgenili

iqnes
saxiT

cvlileba
da

igi

da

damatebebi

dasamtkiceblad

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saminitros.

wesdebaSi

gadaegzavnos

3. warmomadgelobiTi sabWos spikerma dRis wesrigis me-3 sakiTxTan
dakavSirebiT sityva gadasca iuridiuli fakultetis dekanis m.S
daviT bostoRanaSvils, romelmac aRniSna, rom fakultetis sabWos
mier SemuSavebuli iqna iuridiuli fakultetis debuleba da igi
warmodgenilia

warmomadgenlobiT

sabWoze

dasamtkiceblad.

debulebis irgvliv informacia sabWoebs aseve warudgina iuriduli
fakultetis warmomadgenelma dimitri gegenavam.
dokumentis

irgvliv

gaimarTa

msjeloba,

romelSic

monawileobdnen akademiuri da warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi:
giorgi

xubua,

daviTaSvili,

guguli
akaki

maRraZe,

aleqsandre

yulijanaSvili,

Sengelaia,

giorgi

giorgi

gogsaZe,

gia

JorJoliani; ZiriTadad sakiTxi Seexo fakultetebze insitutebis
Seqmnis sakiTxs, anazRaurebis pirobebs. konkretulad aRiniSna, rom
fakultetis institutebi unda finansdebodnen ara universitetis
biujetidan, aramed maT mier moziduli TanxebiT.

sakiTxis ganxilvaSi monawileobden:
warmomadgenlobiTi sabWo – 29 wevriT;
akademiuri sabWo – 11 wevriT;

aRniSnul sakiTze gaimarTa kenWisyra, romelSic kanonmdeblobisa
da

Tsu-s

wesdebis

Sesabamisad

warmomadgenlobiTi sabWos wevrebi.

kenWisyris Sedegi:
momxre – 29;
winaaRmdegi – 0;
Tavi Seikava – 0;

monawileobdnen

mxolod

miRebuli gadawyvetileba:
damtkicdes iuridiuli fakultetis debuleba warmodgenili saxiT.

4.

spikerma

kaxaber

dasamtkiceblad
Tbilisis

loriam

warudgina

saxelmwifo

warmomadgenlobiTi

„ivane

universitetis

javaxiSvilis
akademiuri

sabWos

saxelobis

sabWos

wevrTa

arCevis wesis Sesaxeb“ ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
seqtembris
Setanis

universitetis
#141

akademiuri

dadgenilebaSi

Taobaze

akademiuri

sabWos

cvlilebebisa

sabWos

25.06.2010

2008
da

wlis

30

damatebebis

wlis

#72/2010

dadgenileba.
aRiniSna,

rom

cvlilebebi

da

damatebebi

ganpirobebulia

dokumentis srulyofisa da arsebuli xarvezebis gamosasworeblad,
kerZod, Sesatani cvlilebis safuZvelze dadgindeba registraciis
vadebi, arCevnebis dawyebis dro, aseve dokumenti SesabamisobaSi
iqna moyvanili Tsu-s wesdebasTan.

gaimarTa kenWisyra aRniSnul sakiTxze.

kenWisyris Sedegi:
kenWisyraSi monawileTa raodenoba: warmomadgenlobiTi sabWo – 29
wevriT;
momxre – 29;
winaaRmdegi – 0;
Tavi Seikava – 0;
miRebuli gadawyvetileba:
damtkicdes

„ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis akademiuri sabWos wevrTa arCevis wesis Sesaxeb“

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
akademiuri sabWos 2008 wlis 30 seqtembris #141 dadgenilebaSi
cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze akademiuri sabWos
25.06.2010 wlis #72/2010 dadgenileba.

5. spikerma me-5 sakiTxTan dakavSirebiT sityva gadasca iuridiuli
departamentis

ufross

lela

beniZes,

romelmac

aRniSna,

rom

mimdinareobs ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo
universitetis

III

da

V

saswavlo

korpusebis

samarTlebrivi

registracia.
rogorc saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros
31.05.2010

wlis

#16/1709

da

#16/1708

werilebiT

gvecnoba,

saqarTvelos iusticiis saministros sajaro reestris erovnuli
saagentos
(14.07.2009)

Tbilisis
da

SeCerebul

saregistracio

#882009202704-03

iqna

ivane

samsaxuris

(15.07.2009)

javaxiSvilis

#8820092022656-03

gadawyvetilebebiT,

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo universitetis III da V saswavlo korpusebis Senobanagebobebisa da masze damagrebuli miwis nakveTis sajaro reestris
mier gacemul #2969/2000 da #2968/02 amonawerebSi cvlilebebis
Setanis
Tbilisis

saregistracio
meriasa

da

warmoeba,
ivane

aRniSnul

javaxiSvilis

uZrav qonebebze q.

saxelobis

Tbilisis

saxelmwifo universitets Soris 17.05.2000 wels gaformebuli miwis
nakveTis ijaris Sesaxeb xelSekrulebebis registraciis gamo.
Sesabamisad,

„umaRlesi

ganaTlebis

Sesaxeb“

saqarTvelos

kanonis 85-e muxlidan gamomdinare, Tsu-s administracia iTxovs
Tanxmobas, raTa
Tbilisis

q. Tbilisis meriis winaSe daisvas sakiTxi

meriasa

da

ivane

javaxiSvilis

saxelobis

q.

Tbilisis

saxelmwofo universitets Soris 2000 wlis 17 maiss gaformebuli
miwis nakveTis ijaris

Sesaxeb xelSekrulebebis

(III da V

saswavlo korpusebi) gauqmebasTan dakavSirebiT, raTa SemdgomSi
uzunvelyofili

iqnas

aRniSnuli

uZravi

qonebis

registracia

sajaro reestrSi, misi universitetisaTvis usasyidlo uzufruqtis
formiT gadmocemis mizniT.

gaimarTa kenWisyra aRniSnul sakiTxze.

kenWisyris Sedegi:
kenWisyraSi monawileTa raodenoba: warmomadgenlobiTi sabWo - 29
wevriT;
momxre – 29;
winaaRmdegi – 0;
Tavi Seikava – 0;

miRebuli gadawyvetileba:
gaices Tanxmoba Tbilisis meriasa da ivane javaxiSvilis saxelobis
Tbilisis

saxelmwifo

gaformebuli

miwis

universitets

nakveTis

ijaris

Soris

17.05.2000

Sesaxeb

wels

xelSekrulebebis

gauqmebasTan dakavSirebiT.

6. warmomadgenlobiTi sabWos spikerma aRniSna, rom dasamtkiceblad
warmodgenilia
saxelmwifo

ivane

javaxiSvilis

universitetis

saxelobis

administraciis

Tbilisis

xelmZRvanelis

kandidatura.
akademiuri

sabWos

mier

administraciis

xelmZRvanelis

Tanamdebobaze konkursis Sedegad SerCeuli iqna roman xarbedias
kandidatura.

spikerma

damswre

sazogadoebas

gaacno

b-n

roman

xarbedias mokle biografiuli cnobebi, Semdgom sityva gadaeca
Tavad

kandidats,

romelmac

xelmZRvanelis

m.S.

ganxorcielebuli

saqmianobis

universitetis
mxardaWerisaTvis,

yvela
aseve

mokled

isaubra

Tanamdebobaze
Sesaxeb

personals
aRniSna

is

administraciis

yofnis
da

madloba

periodSi
gadauxada

TanadgomisTvis
didi

da

pasuxismgebloba,

romelsac grZnobs universitetisa da mTeli sazogadoebis winaSe.

b-n

roman

gamoTqves

xarbedias

akademiuri

da

kandidaturasTan

dakavSirebiT

warmomadgenlobiTi

azri

sabWos

wevrebma:

aleqsandre Sengelaiam, cira baramiZem, giorgi gogsaZem,

arnold

gegejkorma. gamomsvlelebma aRniSnes, rom b-ni romani aris Zalian
gulisxmieri adamiani, Tavisi saqmis profesionali, Sromismoyvare,
kargi mecnieri.
warmomadgenlobiTi sabWos spikerma sabWos wevrebs Seaxsena,
rom

“umaRlesi

gamomdinare,
sabWo

ganaTlebis

Sesaxeb”

administraciis

akademiuri

sabWos

saqarTvelos

xelmZRvanels
wardginebiT,

kanonidan

warmomadgenlobiTi
faruli

kenWisyriT

faruli

kenWisyris

amtkicebs siiTi Semadgenlobis umravlesobiT.
warmomadgenlobiTi
Casatareblad

erTxmad

sabWos
iqna

mier

arCeuli

xmis

damTvleli

komisia

Semdegi SemadgenlobiT:
1. ramaz qurdaZe – Tavmjdomare;
2. cira baramiZe _ mdivani;
3. giorgi gogsaZe
4. elguja meqvabiSvili
5. daviT kereseliZe

kenWisyris win registracia gaiara da saarCevno biuleteni
miiRo

warmomadgenlobiTi

sabWos

28

wevrma,

rac

dafiqsirda

Sesabamisi xelmowerebiT (ix. danarTi).

xmis damTvleli komisiis mier oqmiT dafiqsirda Semdegi:

darigda – 28 biuleteni;
yuTSi aRmoCnda _ 28 biuleteni, maT Soris 1 baTili biuleteni.

roman xarbedias kandidaturas mxari dauWira warmomadgenlobiTi
sabWos 27 wevrma, winaaRmdegi _ 0;

xmis damTvleli komisiis oqmi xelmowerilia xuTive wevris mier
(ix. danarTi).

gadawyvetileba:
damtkicdes

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo

universitetis administraciis xelmZRvanelis Tanamdebobaze roman
xarbedias kandidatura.

warmomadgenlobiTi sabWos
spikeri

sxdomis mdivani

kaxaber loria

sofio qvarcxava

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის
დებულება
თავი I
ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. ფაკულტეტის სტატუსი
1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
(შემდგომში „თსუ“) იურიდიული ფაკულტეტი (შემდგომში „ფაკულტეტი“)
წარმოადგენს თსუ-ის საგანმანათლებლო სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც
აკადემიური თავისუფლებისა და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში
ახორციელებს
სასწავლო
პროგრამებსა
და
კვლევებს
სამართლის
მიმართულებით.
2. ფაკულტეტი ვალდებულია, შეუქმნას სტუდენტს საუკეთესო პირობები
სწავლისა
და
დამოუკიდებელი
კვლევისათვის,
უზრუნველყოს
სამართალმცოდენობის თანამედროვე სტანდარტების შესატყვისი, მომავალზე
ორიენტირებული განათლების მიღების შესაძლებლობა და მუდმივად იზრუნოს
სასწავლო პირობების გაუმჯობესებაზე. საგანმანათლებლო პროგრამის
წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებულს ენიჭება
შესაბამისი აკადემიური ხარისხი და მიეცემა ხარისხის მინიჭების
დამადასტურებელი დიპლომი.
3. ფაკულტეტის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება თსუ წესდებით,
წინამდებარე დებულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით.
4. თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტი არ წარმოადგენს იურიდიულ პირს.
მუხლი 2. ფაკულტეტის დებულების მოქმედება
1. წინამდებარე დებულება განსაზღვრავს იურიდიული ფაკულტეტის
სტრუქტურას, მისი სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის წესსა და
უფლება-მოვალეობებს.
2. იურიდიული ფაკულტეტის დებულება შესასრულებლად სავალდებულოა
იურიდიული ფაკულტეტის ყველა სტრუქტურული ერთეულის, პერსონალისა
და სტუდენტისათვის.
თავი II
ფაკულტეტის სტრუქტურა და მართვა
მუხლი 3. ფაკულტეტის სტრუქტურა
იურიდიული
ფაკულტეტი
შედგება
საგანმანათლებლო-სამეცნიერო,
სამეცნიერო-კვლევითი და დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებისაგან.

მუხლი 4. სტრუქტურული ორგანოების შექმნისა და გაუქმების წესი
ფაკულტეტის ახალი სტრუქტურული ერთეულის შექმნის ან არსებული
ერთეულების გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის
საბჭო და დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს.
მუხლი 5. მართვის ორგანოები
ფაკულტეტის მართვა ხორციელდება შემდეგი ორგანოების მეშვეობით:
ფაკულტეტის საბჭო, დეკანი და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის
სამსახური.
თავი III
ფაკულტეტის საბჭო
მუხლი 6. ფაკულტეტის საბჭოს დაკომპლექტება
1. ფაკულტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოა ფაკულტეტის საბჭო, რომლის
შემადგელობაში
შედის
ფაკულტეტზე
არსებული
პროგრამული
მიმართულებებიდან წარმომადგენლობის საფუძველზე არჩეული აკადემიური
პერსონალი და სტუდენტთა თვითმმართველობების წარმომადგენლები.
2. ფაკულტეტის საბჭოში აკადემიური პერსონალის აირჩევა ფაკულტეტზე
არსებული
პროგრამული
მიმართულებებიდან
წარმომადგენლობის
საფუძველზე.
3. ფაკულტეტის საბჭოს ფორმირებასთან დაკავშირებული პროცედურული
საკითხები რეგულირდება აკადემიური საბჭოს დადგენილებით, რომელსაც
ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.
მუხლი 7. ფაკულტეტის საბჭოს უფლებამოსილებები
ფაკულტეტის საბჭო:
ა) განსაზღვრავს და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს წარუდგენს ფაკულტეტის
ბიუჯეტს;
ბ) თავისუფალი და თანასწორი არჩევნების საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით,
სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით ირჩევს ფაკულტეტის დეკანს;
გ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს და უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების
აკადემიურ
საბჭოს
დასამტკიცებლად
წარუდგენს
ფაკულტეტის განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და
სამეცნიერო-კვლევით პროგრამებს;
დ) დეკანის წარდგინებით შეიმუშავებს ფაკულტეტის სტრუქტურასა და
დებულებას და დასამტკიცებლად წარუდგენს წარმომადგენლობით საბჭოს;
ე) შეიმუშავებს სადისერტაციო საბჭოს დებულებას და დასამტკიცებლად
წარუდგენს აკადემიურ საბჭოს;
ვ)
ირჩევს
ფაკულტეტის
ხარისხის
უზრუნველყოფის
სამსახურის
ხელმძღვანელს;

ზ) უფლებამოსილია, დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის
დარღვევის, დეკანისათვის დაკისრებული მოვალეობების არასათანადოდ
შესრულების ან/და დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების
საფუძვლით, ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით
განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი.
გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე
მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი
ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ საკითხებზე
მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის
მოქმედების შეჩერებას;
თ) ახორციელებს ამ დებულებით, უნივერსიტეტის წესდებითა და საქართველოს
კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
თავი IV
ფაკულტეტის დეკანი
მუხლი 8. ფაკულტეტის დეკანის სტატუსი
იურიდიულ
ფაკულტეტს
ხელმძღვანელობს
და
ურთიერთობებში წარმოადგენს ფაკულტეტის დეკანი.

მესამე

პირებთან

მუხლი 9. დეკანის არჩევის წესი
1. ფაკულტეტის დეკანი აირჩევა გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და
სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვით ოთხი წლის ვადით.
2. დეკანის თანამდებობაზე ერთი და იგივე პირი შეიძლება არჩეულ იქნეს
ზედიზედ მხოლოდ ორჯერ.
3. დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციის
დაწყების შესახებ განცხადებას ფაკულტეტის საბჭო აქვეყნებს კანდიდატების
რეგისტრაციის დაწყებამდე არანაკლებ 1 თვით ადრე.
4. ფაკულტეტის დეკანად შეიძლება აირჩეს ასოცირებული ან სრული
პროფესორი.
კანდიდატად
რეგისტრაციისათვის
აუცილებელია
ავტობიოგრაფიისა და ფაკულტეტის განვითარების კონცეფციის წარმოდგენა.
დეკანის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატების რეგისტრაციაზე
გადაწყვეტილებას ღებულობს უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო. თითოეული
კანდიდატი რეგისტრირებულად ჩაითვლება თუ მას მხარს დაუჭერს
აკადემიური საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტი.
5. ფაკულტეტის დეკანს ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. არჩეულად ჩაითვლება
პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტს. თუ
ვერცერთმა კანდიდატმა ვერ დააგროვა ხმების საკმარისი რაოდენობა,
გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო
შედეგის მქონე ორი პრეტედენტი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში,
მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად 3 დღეში ტარდება ხელახალი
კენჭისყრა. არჩევნების მეორე ტური ტარდება პირველი ტურის ჩატარებიდან 7

დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ
მოხერხდა დეკანის არჩევა, ინიშნება ახალი არჩევნების თარიღი.
6. ფაკულტეტის დეკანის არჩევნების წესს აკადემიური საბჭოს წარდგინებით
ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.
მუხლი 10. ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილებები
1. ფაკულტეტის დეკანი:
ა) უზრუნველყოფს ფაკულტეტზე
სასწავლო-სამეცნიერო საქმიანობის
ეფექტიანად მიმდინარეობას;
ბ) ფაკულტეტის საბჭოს განსახილველად წარუდგენს ფაკულტეტის
განვითარების სტრატეგიულ გეგმას, საგანმანათლებლო და სამეცნიეროკვლევით პროგრამებს;
გ) შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს
ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას;
დ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში პასუხისმგებელია წარმომადგენლობითი
საბჭოს, აკადემიური საბჭოსა და ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებების
შესრულებაზე;
ე)
თავისი
კომპეტენციის
ფარგლებში
გამოსცემს
ინდივიდუალურ
სამართლებრივ აქტებს;
ვ) თავმჯდომარეობს ფაკულტეტის საბჭოს სხდომებს;
ზ) პასუხისმგებელია ფაკულტეტის ბიუჯეტის მიზნობრივ გამოყენებაზე;
თ) ახორციელებს ამ წესდებითა და საქართველოს კანონმდებლობით მისთვის
მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
2. უფლებამოსილებების უკეთ განხორციელების მიზნით იურიდიული
ფაკულტეტის
დეკანს
ჰყავს
ორი
მოადგილე,
რომელთაგან
ერთი
ზედამხედველობს რესურსების მართავასა და ჯეროვან გამოყენებას, ხოლო
მეორე - სასწავლო პროცესის ხარისხიანად დაგეგმვასა და წარმართვას.
მუხლი 11. ფაკულტეტის დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა
1. დეკანის მიერ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის, დეკანისათვის
დაკისრებული
მოვალეობების
არასათანადოდ
შესრულების
ან/და
დეკანისათვის შეუფერებელი საქმიანობის განხორციელების საფუძვლით,
ფაკულტეტის საბჭო უფლებამოსილია წევრების არანაკლებ 1/3-ის მოთხოვნით
განიხილოს დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხი.
2. გადაწყვეტილება დეკანის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე
მიიღება ფარული კენჭისყრით, სიითი შემადგენლობის უმრავლესობით. დეკანი
ამ პუნქტით გათვალისწინებულ კენჭისყრებში არ მონაწილეობს. ამ საკითხებზე
მიღებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრება არ იწვევს სადავო აქტის
მოქმედების შეჩერებას

თავი V
ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
მუხლი 12. სტატუსი
1. ფაკულტეტზე სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის, აგრეთვე მისი
აკადემიური პროფესიული განვითარების ხარისხის სისტემატური შეფასების
მიზნით იქმნება ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური, რომელიც მოქმედებს
ფაკულტეტის დებულების შესაბამისად.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წევრი შეიძლება იყოს
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი ასოცირებული ან სრული პროფესორი.
მუხლი 13. უფლებამოსილება
1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ამყარებს მჭიდრო
კავშირს და თანამშრომლობს საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და მათი უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის
კონტროლის გამჭვირვალე კრიტერიუმებისა და მათი უზრუნველყოფის
მეთოდოლოგიის ჩამოსაყალიბებლად.
2. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელს უწყობს
სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და
შეფასების თანამედროვე მეთოდების (მოდულები, საკრედიტო სისტემა და ა.შ.)
გამოყენების გზით და აკრედიტაციის პროცესისათვის თვითშეფასების
მომზადებას.
3. ფაკულტეტების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური წარმოადგენს
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ერთიანი საუნივერსიტეტო სისტემის
ნაწილს.
მუხლი 14. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
1. ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელს
უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის
წარდგინებით ირჩევს ფაკულტეტის საბჭო. ფაკულტეტის საბჭოს შეიძლება
წარედგინოს ერთი ან ერთზე მეტი კანდიდატურა.
2. არჩეულად ჩაითვლება პირი, რომელიც მიიღებს საბჭოს სიითი
შემადგენლობის ნახევარზე მეტს.
3. თუ ვერცერთმა პრეტენდენტმა ვერ დააგროვა ხმების ეს რაოდენობა,
გაიმართება მეორე ტური, რომელშიც მონაწილეობს პირველ ტურში საუკეთესო
შედეგის მქონე ორი პრეტენდენტი. ხმების თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში,
მეორე ტურში გამსვლელთა გამოსავლენად ტარდება ხელახალი კენჭისყრა
გამარჯვებულის გამოსავლენად. თუ არჩევნების მეორე ტურშიც ვერ
გამოვლინდა გამარჯვებული, არაუგვიანეს 5 დღის განმავლობაში ინიშნება
ახალი არჩევნების თარიღი.

თავი VI
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო
მუხლი 15. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სტატუსი
სადისერტაციო საბჭო არის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი
ორგანო, რომელიც იქმნება ფაკულტეტზე.
მუხლი 16. სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა
1. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შედგენისა და მისი თავმჯდომარის
არჩევის წესი განისაზღვრება ფაკულტეტის საბჭოს წარდგინებით აკადემიური
საბჭოს მიერ დამტკიცებული დებულებით.
2. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო შედგება დოქტორის
აკადემიური
ხარისხის მქონე ფაკულტეტის ყველა სრული და ასოცირებული.
3. უნივერსიტეტის წესდებით შეიძლება განისაზღვროს სადისერტაციო საბჭოში
დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირის მოწვევის წესი და პირობები.
მუხლი 17. საქმიანობის წესი
სადისერტაციო საბჭო მოქმედებს აკადემიური საბჭოს მიერ, ფაკულტეტის
საბჭოს წარდგინებით, დამტკიცებული დებულების შესაბამისად და დოქტორის
ხარისხს ანიჭებს მეცნიერების იმ დარგებში, რომლებიც განსაზღვრულია მისივე
დებულებით.

თავი VII
სამეცნიერო-კვლევითი სტრუქტურული ერთეულები
მუხლი 18. პროგრამული მიმართულებები
1. ფაკულტეტის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო სტრუქტურულ ერთეულს
წარმოადგენს პროგრამული მიმართულებები.
2.
იურიდიულ
ფაკულტეტზე
არსებობს
შემდეგი
პროგრამული
მიმართულებები:
ა) საერთაშორისო სამართლის;
ბ) კერძო სამართლის;
გ) სამართლის ისტორიის;
დ) სამართლის მეთოდების;
ე) საჯარო სამართლის;
ვ) სისხლის სამართლის

მუხლი 19. პროგრამული მიმართულების შემადგენლობა
პროგრამული მიმართულება შედგება ამ
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისაგან.

მიმართულებით

მომუშავე

მუხლი 20. საქმიანობა
პროგრამული მიმართულება განსზღვრავს სამართლის შესაბამისი დარგებისა
და იურიდიული დისციპლინების სწავლების მეთოდებს, ფორმებს, ამ
მიმართულებით არსებული სამეცნიერო კვლევებისა და მიღწევების
ინტეგრირებას სასწავლო პროცესში, შეიმუშავებს ერთიან მიდგომას სასწავლო
პროცესის ჰარმონიზაციისა და გამრავალფეროვნებისათვის.

მუხლი 21. ინსტიტუტები
1. ფაკულტეტის შემადგენლობაში შედის შემდეგი სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტები:
ა)საერთაშორისო სამართლის;
ბ) კრიმინალისტიკისა და კრიმინოლოგიის;
გ) დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდების;
დ) სანოტარო სამართლის;
ე) სისხლის სამართლისა და სისხლის პროცესის;
ვ) შედარებითი და ეროვნული კონსტიტუციური სამართლის;
ზ) ძველი ქართული სამართლის, რომანისტიკისა და სამართლის ისტორიის.
2. ინსტიტუტის სტრუქტურა და საქმიანობის წესი განისაზღვრება წინამდებარე
დებულებით. კონკრეტული ინსტიტუტის მიზნები, კვლევების და სამეცნიერო
საქმიანობის მიმართულებები განისაზღვრება ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
მიერ ფაკულტეტის საბჭოსთან შეთანხმებით.
მუხლი 22. ინსტიტუტის შემადგენლობა
1. ინსტიტუტის შედგება ინსტიტუტის დირექტორის, წევრებისა, მდივნისა და
დამხმარე პერსონალისაგან.
2. ინსტიტუტის საქმიანობას ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის დირექტორი
ინსტიტუტის წევრებთან ერთად.
3. ინსტიტუტის სამეცნიერო საქმიანობას ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭო.
მუხლი 23. ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალი
1. ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალი იქმნება თსუ-ის იურიდიული
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალისა და სხვა მეცნიერებისაგან, მათი
სურვილის შესაბამისად. ინსტიტუტისმ მეცნიერ-თანამშრომლად შესაძლებელია

მოწვეულ იქნეს შესაბამისი დარგის მეცნიერი, რომელსაც თსუ-ში არ უკავია
აკადემიური თანამდებობა.
2. ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი მონაწილეობას იღებს ინსტიტუტის
გეგმით გათვალისწინებული პროექტის (პროექტების) შესრულებაში.
3. მეცნიერ-თანამშრომელს უფლება აქვს:
ა) დამოუკიდებლად განსაზღვროს სამეცნიერო კვლევის შინაარსი, მეთოდები
და სხვა საშუალებებლი;
ბ) მონაწილეობა მიიღოს დაფინანსების მოსაპოვებელ კონკურსებსა და სხვა
ღონისძიებებში;
გ) წარმართოს ნებისმიერი სახის საქმიანობა, რომელიც დაკავშირებული იქნება
ინსტიტუტის მიერ დასახული ამოცანების შესრულებასთან.
4. ინსტიტუტის დირექტორის, ისევე როგორც ინსტიტუტის სხვა პერსონალს
შესაძლებელია მიეცეს ანაზღაურება. ანაზღაურების ოდენობა და პირობები
განისაზღვრება შესაბამისი შრომითი ხელშეკრულებით.
მუხლი 24. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო
1. ინსტიტუტის დირექტორი და სამეცნიერო პერსონალი ქმნის ინსტიტუტის
სამეცნიერო საბჭოს.
2. საჭიროების შემთხვევაში საბჭოს უფლება აქვს ხმათა უმრავლესობით საბჭოს
წევრად აირჩიოს სხვა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო დაწესებულებაში
მომუშავე დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის მქონე პირი.
3. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეობს ინსტიტუტის
დირექტორი.
4. სამეცნიერო საბჭო განიხილავს და წყვეტს ინსტიტუტის სამეცნიერო მართვისა
და განვითარების საკითხებს, კერძოდ:
ა) განიხილავს და განსაზღვრავს ინსტიტუტის საქმიანობის ძირითად
მიმართულებებს;
ბ) განიხილავს და ამტკიცებს სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოთა გეგმებს;
გ) განიხილავს ინსტიტუტის სტრუქტურის შეცვლის, აგრეთვე, საკვლევ
სამუშაოთა ჩასატარებლად განსაზღვრული სახსრების მოძიებისა და
გამოყენების საკითხებს;
დ) განიხილავს სხვა სამეცნიერო დაწესებულებებთან და სხვადასხვა
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის საკითხებს;
ე) ისმენს და განიხილავს სამეცნიერო პერსონალის საქმიანობის ანგარიშებს;
ვ) განიხილავს ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის
ეფექტურობის საკითხებს, უცხო ქვეყნების სამეცნიერო დაწესებულებებთან
ერთობლივი კვლევების შესრულების მიმდინარეობას, ისმენს და განიხილავს
ინსტიტუტის თანამშრომელთა ანგარიშებს უცხოეთში სამეცნიერო მივლინების
შესახებ;
ზ) იღებს გადაწყვეტილებას სამეცნიერო ჟურნალის დაარსების (გაუქმების)
შესახებ, შეარჩევს ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიებს და პერიოდულად
ისმენს მათი მუშაობის ანგარიშს;
თ) წარადგენს ღირსეულ მეცნიერთა შრომებს პრემიებისა და ჯილდოების
მოსაპოვებლად;

ი) ადგენს კვლევის შედეგების სასწავლო პროცესში ინტეგრირების
მიზანშეწონილობის საკითხებს;
კ)
იღებს
გადაწყვეტილებას
ინსტიტუტში
პირთა
გაწევრიანებასთან
დაკავშირებით;
ლ) უფლებამოსილია ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ინსტიტუტის სამეცნიერო
აქტივობასა და საქმიანობას შეეხება.
5. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სხდომებს წარმართავ ინსტიტუტის
დირექტორი.
6. სამეცნიერო საბჭო უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება საბჭოს წევრთა
უმრავლესობა. საბჭოს გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას ხმა
მისცა სხდომაზე დამსწრე საბჭს წევრთა ნახევარზე მეტმა. საბჭო საკითხს წყვეტს
ღია კენჭისყრით, თუ საგანგებოდ არ დადგინდა ფარული კენჭისყრის
აუცილებლობა. საბჭოს გადაწყვეტილება სავალდებულოა ინსტიტუტის
ხელმძღვანელობისთვის.
7. სამეცნიერო საბჭოს სხდომის მიმდინარეობის თაობაზე დგება შესაბამისი
ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს სხდომის თავმჯდომარე და მდივანი.
8. სამეცნიერო საბჭო თავად განსაზღვრავს მდივნის კანდიდატურას ღია
კენჭისყრით, დამსწრეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით.
მუხლი 25. ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობაზე დანიშვნის წესი
ინსტიტუტის
დირექტორს,
ინსტიტუტის
სამეცნიერო
საბჭოს
1.
რეკომენდაციით და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის წარდინების
საფუძველზე
თანამდებობაზე
ნიშნავს
და
ათავისუფლებს
თსუ-ის
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი.
2. ინსტიტუტის დირექტორად შეიძლება დაინიშნოს თსუ-ის იურიდიული
ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი ან სადისერტაციო საბჭოს წევრი,
რომელიც არის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის წევრი.
3. ინსტიტუტის დირექტორი თანამდებობაზე ინიშნება ერთი წლის ვადით.
მუხლი 26. ინსტიტუტის დირექტორის უფლებამოსილებები
ინსტიტუტის დირექტორი:
ა) ხელმძღვანელობას უწევს ინსტიტუტის საორგანიზაციო და სამეცნიერო
საქმიანობას, წარმოადგენს მას მესამე პირებთან ურთიერთობებში;
ბ) თავმჯდომარეობს ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს;
გ) იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგენს
სამეცნიერო საბჭოს მიერ განსაზღვრულ ძირითად სამეცნიერო მიმართულებებს;
დ) ორგანიზებას უწევს სამეცნიერო პროექტების დაფინანსებას, მატერიალურტექნიკურ უზრუნველყოფას;
ე) ხელს უწყობს ინსტიტუტის სამეცნიერო კონტაქტების განვითარებას
საქართველოსა და უცხოეთის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და სხვა
სახის ორგანიზაციებთან.
ვ) უზრუნველყოფს სამეცნიერო კადრების მომზადებას და მეცნიერთნამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას;

ზ) ორგანიზებას უწევს სამეცნიერო გამოკვლევათა გამოქვეყნებას
თ) ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსთან შეთანხმებით ადგენს ინსტიტუტის
თანამშრომელთა საშტატო ნუსხას, რომელსაც იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანი წარუდგენს თსუ-ის ადმინსიტრაციის ხელმძღვანელს;
მუხლი 27. ინსტიტუტის სხვა სტრუქტურული ერთეულები
სამეცნიერო საბჭოს წარდგინების საფუძველზე, ფაკულტეტის საბჭოს
გადაწყვეტილებით, შესაძლებელია ინსტიტუტის შემადგენლობაში შევიდეს
სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრები.
მუხლი 28. ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტა
1. ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს
იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილებით და ფაკულტეტის
დებულებაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის გზით.
2. ინსტიტუტის საქმიანობის შეწყვეტის (ლიკვიდაციის) შემდეგ მისი ქონება
რჩება თსუ-ს.
თავი VIII
დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
მუხლი 29. დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები
1. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები იქმნება ფაკულტეტის
გამართული საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით.
2. ფაკულტეტის დამხმარე სტრუქტურული ერთეულებია: ბიბლიოთეკა,
კანცელარია, სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური, სამეცნიერო კვლევებისა
და განვითარების სამსახური, მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური.
3. დამხმარე სტრუქტურული ერთეულები შედგება ხელმძღვანელის,
ხელმძღვანელის
მოადგილის
(ასეთის
არსებობის
შემთხვევაში)
და
სპეციალისტებისაგან.
4. დამხმარე სტრუქუტურული ერთეულების თანამშრომელთა საშტატო
განრიგსა და ერთეულების ხელმძღვანელებს იურიდიული ფაკულტეტის
დეკანის წარუდგენს უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს.
მუხლი 30. ბიბლიოთეკა
1. ფაკულტეტის შემადგენლობაში შესაძლებელია შედიოდეს ერთი ან
რამდენიმე ბიბლიოთეკა.
2. ბიბლიოთეკის გამართულ საქმიანობას უზრუნველყოფს და უძღვება
ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი. იგი შეიმუშავებს და ფაკულტეტის საბჭოს
დასამტკიცებლად წარუდგენს ბიბლიოთეკის განვითარების პროგრამებს.
3. ბიბლიოთეკის თანამშრომელთა უფლება-მოვალეობები, ასევე ბიბლიოთეკით
სარგებლობიათვის იურიდიული ფაკულტეტის საბჭო შეიმუშავებს სპეციალურ
წესს. (დანართი 1)

3. ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ანგარიშვალდებულია ფაკულტეტის საბჭოს
წინაშე.
მუხლი 31. კანცელარია
1. იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარია წარმოადგენს ფაკულტეტის
სტრუქტურულ
ერთეულს,
რომელიც
უზრუნველყოფს
ფაკულტეტზე
შემოსული კორესპონდენციის, განხადებებისა და საჩივრების მიღებას,
რეგისტრირებას,
საექსპედიციო
დამუშავებას,
სააღრიცხვო-საცნობარო
სამუშაოთა შესრულებასა და დანიშნულებისამებრ გადაცემა-დაგზავნას,
საჭიროების შემთხვევაში ახდენს დოკუმენტაციის ვიზირებასა და გაცემას
უფლებამოსილ პირებზე.
2. იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიას ხელმძღვანელობს კანცელარიის
უფროსი.
3. იურიდიული ფაკულტეტის კანცელარიას გააჩნია საკუთარი ბეჭედი და
შტამპი.
მუხლი 32. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური
სასწავლო პროცესის მართვის სამსახური იურიდიული ფაკულტეტის
სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს სასწავლო პროცესის
ორგანიზებას, სტუდენტთა საინფორმაციო მონაცემთა ბაზის სრულყოფას,
შემოსული კორესპონდენციის დამუშავებას, სტუდენტთა ინფორმირებას
სასწავლო
პროცესთან
დაკავშირებით,
სტუდენტთა
დასაქმებაზე
ორიენტირებულ პროექტებზე მუშაობას.
მუხლი 33. სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური იურიდიული
ფაკულტეტის სტრუქტურული ერთეულია, რომელიც უზრუნველყოფს
სამეცნიერო კვლევების ორგანიზებასა და წახალისებას სამართლის სფეროში,
ახალგაზრდა თაობის დაიტერესებას მეცნიერებით, ადგილობრივ და უცხოურ
სამეცნიერო, კვლევით და სასწავლო დაწესებულებებთან ურთიერთობების
დამყარებას, ინტერდისციპლინური კვლევების წახალისებას, მსოფლიოში
აღიარებულ მეცნიერ იურისტთა მოწვევასა და სამეცნიერო ინტელექტის
მოზიდვას იურიდიულ ფაკულტეტზე.
მუხლი 34. მატერიალური რესურსების მართვის სამსახური
მატერიალური
რესურსების
მართვის
სამსახურის
დანიშნულებაა
მატერიალური რესურსების ეფექტიანად მართვის საფუძველზე უნივერსიტეტის
სტუდენტებს და პერსონალს შეუქმნას სწავლის, შრომისა და სამეცნიეროკვლევითი მუშაობის ნორმალური პირობები; უზრუნველყოს ფაკულტეტის
ბალანსზე არსებული ქონების მფლობელობისა და სარგებლობის ოპტიმალური
რეჟიმის დადგენა;
იურიდიული ფკულტეტის შესაბამისი ორგანოების,

სტრუქტურული ერთეულებისა და თანამშრომელთა უზრუნველყოფა
შესაბამისი მატერალურ-ტექნიკური ბაზითა და ინვენტარით, სათანადო
დონეზე მოაწყოს საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ტექნიკური ბაზები;
განახორციელოს მატერიალურ ფასეულობათა მიღება და მოვლა-პატრონობა
მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით.
თავი IX
პერსონალი
მუხლი 35. პერსონალის შემადგენლობა
ფაკულტეტის პერსონალი
დამხმარე პერსონალისაგან.

შედგება

აკადემიური,

ადმინისტრაციული

და

მუხლი 36. აკადემიური პერსონალი
1. ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი შედგება პროფესორებისაგან.
2. პროფესორების შემადგენლობას მიეკუთვნება სრული პროფესორი,
ასოცირებული პროფესორი და ასისტენტ-პროფესორი.
3. პროფესორები მონაწილეობენ ან/და წარმართავენ სასწავლო პროცესსა და
მეცნიერულ კვლევებს.
4. პროფესორის პედაგოგიური დატვირთვის ზღვრულ ოდენობას განსაზღვრავს
აკადემიური საბჭო და ამტკიცებს წარმომადგენლობითი საბჭო.
5. აკადემიურ პერსონალთან შრომითი ხელშეკრულება იდება აკადემიური
პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესით განსაზღვრული ვადით.
6. აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესი და პირობები, თანამდებობიდან
გათავისუფლების საფუძვლები, ასევე აკადემიური პერსონალის უფლებამოვალეობები განისაზღვრება თსუ-ის წესდებით.
მუხლი 37. ადმინისტრაციული პერსონალი
1. ფაკულტეტის ადმინისტრაციულ პერსონალს მიეკუთვნებიან: დეკანი,
დეკანის მოადგილე/მოადგილეები (ასეთის/ასეთების არსებობის შემთხვევაში)
და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნვეყოფის სამსახურის უფროსი.
2. ადმინისტრაციული თანამდებობის დაკავების წესები და პირობები
განისაზღვრება წინამდებარე დებულებითა და თსუ-ის წესდებით.
3.ფაკულტეტის
ადმინისტრაციული
თანამდებობის
პირის
ვადამდე
განთავისუფლების საფუძვლებია:
ა) პირადი სურვილი;
ბ) სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ
ძალაში შესვლა;
გ) გარდაცვალება;
დ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება;
ე) 65 წლის ასაკის მიღწევა;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობითა და თსუ-ის წესდებითა და წინამდებარე
დებულებით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.
თავი X
სტუდენტი
მუხლი 38. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი.
1. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი არის პირი, რომელიც „უმაღლესი
განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და თსუ-ის წესდებით
განსაზღვრული წესით ჩაირიცხა და სწავლობს თსუ-ის იურიდიულ
ფაკულტეტზე ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის ან დიპლომირებული
სპეციალისტის, ასევე დოქტორანტურის პროგრამის გასავლელად.
2. სტუდენტის უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება თსუ-ის წესდებით.
3. სტუდენტის სტატუსის შეჩერება ან შეწყვეტა ხდება აკადემიური საბჭოს მიერ
დადგენილი წესით.
მუხლი 39. იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაზე
ჩარიცხვა
იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაზე ჩარიცხვის
წესი განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა
და თსუ-ის შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით.
მუხლი 40. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა
1. იურიდიული ფაკლუტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა შედგება
იურიდიული ფაკულტეტზე ფარული კენჭისყრით, საყოველთაო, თანასწორი და
პირდაპირი არჩევნების საფუძველზე არჩეული სტუდენტებისაგან.
2. იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის უფლებამოვალეობები განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონით, თსუ-ის წესდებითა და თსუ-ის სტუდენტური თითმმართველობის
დებულებით.
თავი XI
ფაკულტეტის ბიუჯეტი და ფინანსები
მუხლი 41. ფაკულტეტის ბიუჯეტი
1. იურიდიული ფაკულტეტის ბიუჯეტი წარმოადგენს თსუ-ის ბიუჯეტის
შემადგენელ ნაწილს.
2. თსუ-ის წესდებით დადგენილი წესით, ფაკულტეტი მონაწილეობს
უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შემუშავების პროცესში.
მუხლი 42. ფაკულტეტის ფინანსები

ფაკულტეტი მის მიერ მოზიდული ფინანსებისა და მის მფლობელობაში
არსებული ქონების ფლობასა და სარგებლობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ
საკითხს
წყვეტს
უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის
თანხმობით.
თავი XII
ფაკულტეტის დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა
მუხლი 43. ფაკულტეტის დებულების მიღების, გაუქმების, მასში ცვლილებისა
და დამატების შეტანის წესი
1. ფაკულტეტის სტრუქტურასა და დებულებას შეიმუშავებს ფაკულტეტის
საბჭო და ამტკიცებს თსუ-ის წარმომადგენლობით საბჭო.
2. ფაკულტეტის დებულების მიღება, გაუქმება, მასში ცვლილებისა და
დამატების შეტანა ხდება ამ მუხლი პირველი პუნქტით დადგენილი წესით.
თავი XIII
გარდამავალი და დასკვნითი დებულებები
მუხლი 44. დებულების მიღება და ამოქმედება
1. დებულება დასამტკიცებლად გადაეცეს თსუ-ის წარმომადგენლობით საბჭოს.
2.
დებულების
ამოქმედებისთანავე
ძალადაკარგულად
გამოცხადდეს
იურიდიული ფაკულტეტის დროებითი დებულება.
3. დებულება ამოქმედდეს თსუ-ის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მისი
დამტკიცებისთანავე.

იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს თავმჯდომარე, დეკანი
ი. ბურდული

თსუ წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი
კ. ლორია

danarTi 1.
ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis
iuridiuli fakultetis biblioTekis struqtura da saqmianobis wesi
Tavi I
zogadi debulebani
muxli 1. debulebis moqmedebis sfero
winamdebare wesi aregulirebs sabiblioTeko saqmianobis sakiTxebs,
organizacias,
biblioTekis
personalis
ufleba-movaleobebs,
universitetis SigniT da mis farglebs gareT sxva fizikur da iuridiul
pirebTan urTierTobis ZiriTad mimarTulebebs.
muxli 2. sabiblioTeko saqmianobis miznebi
aqtis ZiriTadi mizania ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis
saxelmwifo
universitetis iuridiuli fakultetis biblioTekaSi
(SemdgomSi _ biblioTeka) arsebuli literaturisa da sakanonmdeblo
masalis dacvis, Senaxvisa da gamoyenebis samarTlebrivi regulireba;
biblioTekis
saqmianobis
warmarTva
kanoniT
gaTvaliswinebuli
moTxovnebisa da civilizebuli qveynebis umaRlesi saganmanaTleblo
dawesebis ZiriTadi standartebis safuZvelze.
muxli 3. sabiblioTeko momsaxurebis amocanebi
sabiblioTeko momsaxurebis amocanebia:
a) iuridiuli fakultetis akademiuri personalis mier SeTavazebuli
saswavlo programiT miTiTebuli literaturiTa da sakanonmdeblo
masaliT mkiTxvelTa swrafi da sruli dakmayofileba;
b) kompiuteruli teqnikiT sargeblobis uzrunvelyofa;
g) fakultetze samecniero kvlevis xelSewyobis mizniT Sesabamisi
literaturis da sakanonmdeblo masalis mozidva;
d) samecniero da sxva inteleqtualuri xasiaTis RonisZiebebisTvis
xelSeyoba, Tuki es ar Seaferxebs biblioTekis gamarTul muSaobas.
Tavi II
biblioTekis statusi da struqtura
muxli 4. biblioTekis statusi
1. biblioTeka aris iuridiuli fakultetis SemadgenlobaSi Semavali
damxmare struqturuli erTeuli.
2. biblioTeka aris saseminaro tipis dawesebuleba.
muxli 5. biblioTekaSi arsebuli materialuri faseuloba, rogorc
Tsu sakuTrebis obieqti
1. biblioTekaSi arsebuli materialuri faseuloba ekuTvnis ivane
javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitets.

2. biblioTekisTvis, rogorc iurdiuli fakultetis SemadgenlobaSi
Semavali damxmare struqturul erTeulad Camoyalibebamde, gadmocemuli
universitetis sakuTrebaSi arsebuli literaturisa da sakanonmdeblo
masalis dacvas, Senaxvasa da mis sasaqonlo Sefasebaze zedamxedvelobas
axorcielebs Tsu centraluri biblioTeka. am normis Sesrulebasa da
ganmartebasTan dakavSirebuli sakiTxebi gadaiWreba ormxrivi SeTanxmebis
safuZvelze.
muxli 6. biblioTekis TanamSromloba
1.
biblioTeka
sakuTari
amocanebis
gansaxorcieleblad
TanamSromlobs universitetis centralur biblioTekasTan, romlis
xelmZRvanels
universitetis
saWiroebidan
gamomdinare
SeuZlia
moiTxovos informacia biblioTekaSi arsebuli literaturisa da
sakanonmdeblo
masalis,
misi
raodenobisa
da
bibliografiuli
aRwerilobis Sesaxeb.
2.
biblioTekas Tavisi saqmianobis optimizaciisTvis SeuZlia,
dadgenili wesis Sesabamisad, iTanamSromlos fizikur da iuridiul
pirebTan.
muxli 7. biblioTekis struqtura
1. biblioTekis saqmianobas marTavs biblioTekis xelmZRvaneli.
2. biblioTekas hyavs specialistebi da studenturi dasaqmebis
farglebSi SerCeuli damxmare personali (menejeri), romelTa raodenoba
ganisazRvreba biblioTekis saWiroebidan gamomdinare.
muxli 8. biblioTekis xelmZRvanelis funqciebi
1. biblioTekis xelmZRvaneli axorcielebs Semdeg funqciebs:
a) xelmZRvanelobs biblioTekis momsaxure personalis SeTanxmebul
muSaobas;
b) dekanatisTvis aqtualuri informaciis miwodeba da arsebuli
problemis mogvarebis racionaluri gegmis wardgena;
g) biblioTekis Semdgomi ganviTarebisTvis optimaluri winadadebebis
SemuSaveba;
d) dekanatTan SeTanxmebiT biblioTekis farTis daTmoba samecniero
konferenciis, moxsenebis da fakultetis sxva saswavlo-samecniero
RonisZiebebis Casatareblad;
e) profesorTaTvis da studentTaTvis biblioTekaSi Semosuli axali
literaturis Sesaxeb informaciis miwodebaze zedamxedveloba;
v) fakultetze samecniero kvlevebis xelSewyobis mizniT sasargeblo
bmulebis internetSi moZiebisa da Sesabamisi saZieblebis bazis
formirebis xelmZRvaneloba;
z) biblioTekaSi wesrigis uzrunvelyofa;
2. biblioTekis wignadi fondis gaTvaliswinebiT, biblioTekis
xelmZRvaneli uflebamosilia fakultetis dekanTan iSuamdgomlos
biblioTekaSi arsebuli literaturis nawilis sxva biblioTekaSi
arsebul literaturaze gacvlis Taobaze. amgvari garigebis Sesaxeb
informacia unda miewodos sauniversiteto biblioTekis xelmZRvanels.

muxli 9. biblioTekis
(menejeri) funqciebi

specialistis

da

damxmare

personalis

biblioTekis
specialisti
da
damxmare
personali
(menejeri)
axorcielebs Semdeg funqciebs:
1)
biblioTekaSi
Semosuli
mkiTxvelis
momsaxureba
da
saWiroebis SemTxvevaSi Sesabamisi konsultaciis gaweva;
2)
mkiTxvelTa
eleqtronuli
registracia
wignis
aslis
gadasaRebad gatanisa da Semotanis SemTxvevaSi;
3)
kompiuteruli
resusrscentris
gamarTuli
muSaobaze
zedamxedveloba;
4) mSvidi samuSao garemoTi mkiTxvelis uzrunvelyofa;
5) wignadi fondis sistematizacia da kompiuterul bazebSi
Setana;
6) biblioTekaSi Semosuli wignebis Tanmimdevruli da drouli
Sesabamisi kodis miniWebiT;
7) wignadi fondisadmi gamudmebuli yuradRebis miqceva da
monitoringi;
8) menejeri da specialisti, biblioTekis xelmZRvanelTan
SeTanxmebiT, sistematurad axdenen drois menejments biblioTekis
gamarTuli muSaobis uzrunvelsayofad, maT Soris samuSao
grafikis da morigeobis ganrigis SedegniT;
9) fakultetze samecniero kvlevebis xelSewyobis mizniT sasargeblo
bmulebis internetSi moZieba da Sesabamisi saZieblebis bazis formireba;
10)
biblioTekis
xelmZRvanelisTvis
informaciis
miwodeba
biblioTekis saqmianobis Sesaxeb da winadadebis miwodeba biblioTekis
saqmianobis Semdgomi optimizaciisTvis.
Tavi IV biblioTekiT mosargeble
muxli 10. biblioTekiT sargeblobis ufleba
1. biblioTekaSi arsebuli literaturiTa da sakanonmdeblo masaliT
sargeblobis ufleba aqvs Tsu students, akademiur da administraciul
personals mxolod biblioTekis samkiTxvelo darbazSi.
2. dauSvebelia biblioTekidan literaturis an sakanonmdeblo masalis
gatana.
3.
biblioTekidan,
biblioTekis
TanamSromelTan
SeTanxmebiT,
SesaZlebelia iseTi literaturis an sakanonmdeblo masalis gatana
aslis
gadasaRebad,
romlis
SeZena
saqarTvelos
teritoriaze
SesaZlebelia.
2. biblioTekis farTis gamoyeneba RonisZiebis Casatareblad an
biblioTekaSi arsebuli kompiuteruli teqnikiT sargebloba SeuZliaT
mxolod
iuridiuli
fakultetis
akademiur
an
administraciul
personals an students. am moTxovnidan gadaxveva SesaZlebelia dekanis
TanxmobiT, Tuki es ar Seaferxebs fakultetis gamarTul muSaobas.
muxli
11. mkiTxvelis statusis mopoveba da misi daSveba
biblioTekaSi
1. me-10 muxlis pirvel punqtSi aRniSnuli pirebi biblioTekaSi
daiSvebian Tsu mier gacemuli Sesabamisi statusis damadasturebli
dokumentis biblioTekis momsaxure personalisTvis wardgenis Semdeg.

2. fakultetis dekanTan SeTaxmebiT mkiTxvelad daiSveba sxva piric.
muxli 12. biblioTekiT mosargeblis uflebebi
biblioTekiT mosargeble uflebamosilia:
a) isargeblos biblioTekaSi arsebuli literaturiT, sakanonmdeblo
masaliT da kompiuteruli teqnikiT;
b) miiRos sruli informacia, romelic dakavSirebulia sabiblioTeko
saqmianobasTan;
g) sakuTari xarjebiT gadaiRos literaturis an saknonmdeblo
masalis aslebi;
d) moiTxovos wesrigis dacva biblioTekaSi.
muxli
13.
biblioTekiT
mosargeblis
valdebulebebi
da
pasuxismgebloba
1. biblioTekiT mosargeblis movaleobebia:
a) gaecnos biblioTekaSi moqmed wesebs;
b) daicvas wesrigi;
g) pativi sces da daemorCilos biblioTekis momsaxure personalis
miTiTebebs;
d) gaufrTxildes biblioTekaSi arsebul materialur faseulobas da
misi dazianebis aRmoCenis Sesaxeb Seatyobinos biblioTekis momsaxure
personals;
g) ar gaitanos biblioTekaSi arsebuli materialuri faseuloba
biblioTekis momsaxure personalis nebarTvis gareSe;
d) ar aiRos misTvis saintereso literatura an sakanonmdeblo masala
biblioTekis momsaxure personalis gareSe.
2. biblioTekiT mosargeble pasuxs agebs movaleobebis darRvevisaTvis
da saWiroebis SemTxvevaSi ekisreba zianis anazRaurebis valdebuleba.
muxli 14. biblioTekiT mosargeblis pasuxismgeblobis saxeebi da misi
gamoyeneba
1.
mkiTxvelis
mier
dakisrebuli
movaleobebis
darRvevisTvis
biblioTekis TanamSromels SeuZlia pasuximgeblobis saxiT gamoiyenos:
a) gafrTxileba;
b) biblioTekidan gaZeveba;
g) zaralis anazRaureba.
2. materialuri faseulobis dazianebis an ganadgurebis SemTxvevaSi
biblioTekis xelmZRvaneli adgens oqms, romelsac xels awers faqtis
Semswre biblioTekis momsaxure personali da zaralis mimyenebeli da
amis Sesaxeb ecnobeba fakultetis dekans. Tu zaralis mimyenebeli xelis
moweraze uars acxadebs amis Sesaxeb keTdeba Canaweri oqmSi biblioTekis
xelmZRvanelis mier.
3.
fakultetis
dekani
biblioTekis
xelmZRvanelTan
erTad
gansazRvravs zaralis odenobas da oqmis asls gadascems zaralis
mimyenebels, romelic oqmis dedanze xelmoweriT adasturebs, rom miiRo
oqmis asli.
4. zarali unda anazRaurdes oqmis Cabarebis dRidan 1 Tvis
ganmavlobaSi.

