სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებელი

მიზნები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204423230

საწავლო პროგრამის მიზანია, სამართლებრივი აქტების
პროექტების

მომზადების

მუნიციპალიტეტის

იმ

ტექნიკის

მოხელეთა

გაცნობით,

კვალიფიკაციისა

და

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლებაში ხელშეწყობა, რომელთა
ყოველდღიური
აქტების,

საქმიანობა

როგორც

უკავშირდება

ინდივიდუალური,

სამართლებრივი

ასევე,

ნორმატიული,

პროექტების მომზადებას.
შესასწავლი ძირითადი
თემები

1.

სამართლებრივი

აქტების

პროექტების

მომზადების

სამართლებრივი საფუძვლები
2.

საკანონმდებლო აქტისა და მისი განმარტებითი ბარათის

პროექტის მომზადების ტექნიკა - ძირითადი პრინციპები
3.
საქართველოს მთავრობის დადგენილების, საქართველოს
პრეზიდენტის

ბრძანებულებების

პროექტებისა

და

მათი

განმარტებითი ბარათის მომზადების ტექნიკა - ძირითადი
პრინციპები
4.

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებისა და

მისი განმარტებითი ბარათის პროექტის მომზადების ტექნიკა
5.
საქართველოს მთავრობის განკარგულებისა და მისი
განმარტებითი ბარათის პროექტის მომზადების ტექნიკა
6.

მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის მომზადების ტექნიკა
7.

მუნიციპალიტეტის

თანამდებობის

პირთა

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების
პროექტების მოზადების ტექნიკა
სწავლის შედეგები

მსმენელმა იცის:


სამართლებრივი აქტების პროექტების და გამარტებითი

ბარათების

მომზადების

სამართლებრივი

საფუძვლები

და

რეგულაციები


საკანონმდებლო აქტისა და მისი განმარტებითი ბარათის

პროექტის

მომზადების

ძირითადი

პრინიცპები

და

თავისებურებები


საკანონმდებლო

აქტის

მომზადებისას

შესაბამისი

საკანონმდებლო პაკეტის მომზადების პრინციპი


საქართველოს მთავრობის დადგენილების, საქართველოს

პრეზიდენტის ბრძანებულებისა და მათი განმარტებითი
ბარათის პროექტის მომზადების თავისებურებები და შედგენის
ტექნიკა


მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებისა და

მისი

განმარტებითი

ბარათის

პროექტის

მომზადების

თავისებურებები.

საქართველოს მთავრობის განკარგულებისა და მისი
განმარტებითი
ბარათის
პროექტის
მომზადების
თავისებურებები


მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის მომზადების თავისებურებები.


მუნიციპალიტეტის

თანამდებობის

პირთა

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების
პროექტების მომზადების თავისებურებები
მსმენელს შეუძლია:


ნორმატიული/ინდივიდუალური

სამართლებრივი

აქტის

პროექტის

ადმინისტრაციულ
მომზადება

-

შესაბამისი

სამართლებრივი აქტების გამოყენებით; განმარტებითი ბარათის
შედგენა სათანადო წესით


კანონის

პროექტის

ძირითადი

ნაწილისა

და

განმარტებითი ბარათის მომზადება


საქართველოს მთავრობის დადგენილების/პრეზიდენტის

ბრძანებულების პროექტის ძირითადი ნაწილისა განმარტებითი
ბარათის პროექტის მომზადება


მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

დადგენილების

პროექტის ძირითადი ნაწილისა და განმარტებითი ბარათის
მომზადება


საქართველოს

სამოტივაციო

და

მთავრობის განკარგულების პროექტის
სარეზოლუციო

ნაწილის,

განმარტებითი

ბარათის პროექტის მომზადება


მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს

განკარგულების

პროექტის სამოტივაციო და სარეზოლუციო ნაწილის მომზადება


მუნიციპალიტეტის

თანამდებობის

პირის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
პროექტის სამოტივაციო და
სარეზოლუციო ნაწილის
მომზადება
მოცულობა
მწვრთნელი/მწვრთნელები

კრედიტი: 0.7

საკონტაქტო საათი: 14

1. ნინო რომაშვილი
2. ნინო ფურცხვანიძე
3. ლაშა მარგიშვილი

4. სალომე წურწუმია
სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებლის
საკონტაქტო ინფორმაცია

ნინო რომაშვილი
ელ.ფოსტა: nromashvili@tcj.gov.ge
ტელ: (995 32) 2 94 22 28 , 2 38 22 59; 599 58 88 01

