
შპს ევროპის უნივერსიტეტი 

იურიდიული დეპარტამენტის დებულება 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებანი 

1. შპს ევროპის უნივერსიტეტის იურიდიული დეპარტამენტი (შემდგომში - დეპარტამენტი) 

არის უნივერსიტეტის სტრუქტურული ერთეული;  

2. დეპარტამენტი თავის საქმიანობას ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის, 

უნივერსიტეტის დებულების, წინამდებარე დებულებისა და უნივერსიტეტში მოქმედი სხვა 

სამართლებრივი აქტების შესაბამისად;  

3. დეპარტამენტი თავის კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს უნივერსიტეტის 

საქმიანობის სამართლებრივ უზრუნველყოფას, საქმისწარმოების სამსახურის გამართულ 

მუშაობას და საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის გამართული წარმოებას; 

 

მუხლი 2. იურიდიული დეპარტამენტის სტრუქტურა 

1. დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს დეპარტამენტის უფროსი. 

2. მის უშუალო დაქვემდებარებაშია: იურიდიული სამსახური, საქმისწარმოების სამსახური, 

რეესტრის წარმოების ჯგუფი; 

3. ცალკეული ფუნქციების გადანაწილებას მის დაქვემდებარებაში არსებულ 

სამსახურებს/ჯგუფს (იურიული სამსახური, რეესტრის წარმოების ჯგუფი, საქმისწარმოების 

სამსახური) შორის ახორციელებს დეპარტამენტის უფროსი; 

4. დეპარტამენტის თანამშრომლებს (მათ შორის მის დაქვემდებარებაში არსებული 

სამსახურის/ჯგუფის თანამშრომლები) თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს 

უნივერსიტეტის რექტორი. 

 

მუხლი 3. იურიდიული დეპარტამენტის  მიზნები 

1. იურიდიული დეპარტამენტის მიზნებია: 

ა) უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 

ბ) უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურის გამართული მუშაობა; 

გ) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის გამართული წარმოება; 

 

მუხლი 4. იურიდიული დეპარტამენტის  ფუნქციები 

1.  დეპარტამენტის ფუნქციებია: 

ა) უნივერსიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, მისი უფლებებისა  და 

ინტერესების დაცვა; 

ბ) უნივერსიტეტის დოკუმენტაციის საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

წარმოება; 



გ) უნივერსიტეტის თანამდებობის პირების მიერ გამოსაცემი სამართლებრივი აქტების 

პროექტებისთვის სამართლებრივი ფორმის მიცემა და მოქმედი კანონმდებლობის 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

დ) უნივერსიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში, უნივერსიტეტში  მოსამზადებელი 

ხელშეკრულებების, ადმინისტრაციული აქტების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება; 

ე) ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების განხილვასა და კორესპონდენციების 

მომზადებაში მონაწილეობის მიღება კომპეტენციის ფარგლებში; 

ვ) უნივერისტეტის საქმიანობაში სამართლებრივი შესაბამისობის დადგენა, არსებული და 

წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმება; 

ზ) საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინებით, უნივერსიტეტის  დოკუმენტაციის  

საქართველოს კანონმდებლობასთან  შესაბამისობაში მოყვანა; 

თ) იურიდიული კონსულტაციის გაწევა ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და 

თანამშრომლებისთვის უნივერისტეტში საქმიანობასთან დაკავშირებით; 

ი) უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა სასამართლოსა და მესამე პირებთან ურთიერთობაში 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რექტორის მიერ გაცემული მინდობილობის 

(რწმუნების) საფუძველზე;  

კ) საქმისწარმოების სამსახურის გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა; 

ლ) ორგანიზაციის შიდა და გარე კორესპონდენციის არსებული წესით წარმოების 

უზრუნველყოფა; 

მ) საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების უზრუნველყოფა; 

ნ) სხვა ფუნქციების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობის და უნივერსიტეტში 

მოქმედი წესების შესაბამისად. 

 

მუხლი 5. იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობები 

1. დეპარტამენტის უფროსი: 

ა) ხელმძღვანელობს და წარმართავს დეპარტამენტის საქმიანობას;  

ბ) ანაწილებს მოვალეობებს დეპარტამენტის თანამშრომლებს შორის, აძლევს მათ 

დავალებებსა და მითითებებს;  

გ) ახორციელებს კონტროლს დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი 

მოვალეობის ჯეროვნად შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

დ) წარადგენს ანგარიშს დეპარტამენტის საქმიანობის შესახებ და პასუხისმგებელია 

დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურების/ჯგუფის ეფექტიან 

საქმიანობაზე, უფლებამოსილებათა ჯეროვან შესრულებასა და დისციპლინის დაცვაზე;  

ე) დეპარტამენტის უფროსის არყოფნის ან/და მოვალეობის შესრულების დროებითი 

შეუძლებლობის შემთხვევაში მის მოვალეობებს ასრულებს იურიდიული სამსახურის 

იურისტი უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანების საფუძველზე; 

ვ) უზრუნველყოს დაქვემდებარებული სამსახურების გამართული მუშაობა; 

ვ) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში,  ასრულებს რექტორის ცალკეულ დავალებებს. 



 

მუხლი 6. იურიდიული სამსახურის იურისტის მოვალეობები 

1. იურისტის მოვალეობებია: 

ა) უნივერსიტეტის კომპეტენციის ფარგლებში, უნივერსიტეტში და უნივერსიტეტის 

დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში მოსამზადებელი 

ხელშეკრულებების, ადმინისტრაციული აქტების პროექტების შემუშავებაში მონაწილეობის 

მიღება; 

ბ) სხვა უწყებებიდან შემოსულ, აგრეთვე უნივერსიტეტის დამხმარე სტრუქტურული 

ერთეულების მიერ შემუშავებული სამართლებრივი აქტების პროექტებზე სამართლებრივი 

დასკვნების მომზადება; 

გ) უნივერსიტეტის მართვასა და საქმიანობასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის 

საფუძველზე წინადადებების მომზადება; 

დ) უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში; 

ე) ფიზიკური და იურიდიული პირების განცხადებების განხილვაში მონაწილეობის მიღება; 

ვ) დეპარტამენტის უფროსის მითითებით სხვა დავალებების შესრულება. 

 

მუხლი 7. იურიდიული დეპარტამენტის თანამშრომლების უფლებამოსილება 

1. დეპარტამენტის თანამშრომელი უფლებამოსილია:  

ა) მოითხოვოს მისი სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, საინფორმაციო 

რესურსი და ინვენტარი; 

ბ) მოითხოვოს ნებისმიერი ტიპის ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესაბამისი სტრუქტურული 

ერთეულებისგან, რომელიც საჭიროა დეპარტამენტის მიზნებიდან გამომდინარე ფუნქციების 

ჯეროვანი და ეფექტური განხორციელებისთვის. 

 

მუხლი 8. დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული სამსახურის/ჯგუფის              

(იურიდიული სამსახური, საქმისწარმოების სამსახური  და რეესტრის წარმოების ჯგუფი) 

საქმიანობის რეგულირება 

1. დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული საქმისწარმოების სამსახურის საქმიანობა 

რეგულირდება უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურის დებულების შესაბამისად; 

2. დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული რეესტრის წარმოების ჯგუფის საქმიანობა  

რეგულირდება უნივერსიტეტის რეესტრის წარმოების ჯგუფის დებულების შესაბამისად; 

 

მუხლი 9. დასკვნითი დებულებები 

1. იურიდიული დეპარტამენტის დებულებას ამტკიცებს რექტორი; 

2. დებულებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა, აგრეთვე ძალადაკარგულად 

გამოცხადება ხდება კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 


