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ეროვნული შეჯიბრი  
„სამოსამართლო ქცევა 

და დისციპლინა“ 
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 მოსამართლის მიმართ 
დისციპლინური საქმის წარმოების 
შესახებ ცნობიერების 
გაზრდა/ამაღლება  

 
 სტუდენტების თეორიული ცოდნის 

გაღრმავება და პრაქტიკული 
უნარების გაუმჯობესება 
 

 დამოუკიდებელი ინსპექტორის 
სამსახურის საქმიანობის 
პოპულარიზაცია  

მიზანი 

ეროვნული შეჯიბრი  
„სამოსამართლო ქცევა და დისციპლინა“ 

 დამოუკიდებელი 
ინსპექტორის სამსახური 

 
 ევროპის საბჭოს 

„სასამართლოს 
მხარდაჭერის პროგრამის“ 
ხელშეწყობით 

ორგანიზატორები 

 https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/   
 
 დამოუკიდებელი ინსპექტორის 

სამსახურის ფეისბუქ გვერდი 
 

 მიეწოდებათ პარტნიორ 
უნივერსიტეტებს 

შეჯიბრის წესები, 
ინფორმაციის განთავსება 

შეჯიბრი ტარდება საქართველოს მასშტაბით 

https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/
https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/
https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/


გუნდის შესახებ ინფორმაცია 
 

 
შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში აკრედიტირებული უმაღლესი 
სასწავლებლის 

 
იურიდიული და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტის/სკოლის  
 მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტებს 
 ან/და მაგისტრატურის სტუდენტებს 

 
 

 გუნდი შედგება                  წევრისგან 

 
 ერთი უმაღლესი სასწავლებლიდან შეიძლება წარმოდგენილ იქნას არაუმეტეს 4 გუნდისა. 

 
 გუნდს შეიძლება ჰყავდეს მწვრთნელი ან/და მწვრთნელები. 
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გუნდის მიერ უმაღლეს სასწავლებელთან მაიდენტიფიცირებელი საშუალების გამოყენება აკრძალულია 



 რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, ონლაინ-განაცხადის შევსების გზით; 
 
 რეგისტრაციის შედეგად გუნდს ენიჭება ნომერი. 

 
 

ონლაინ-განაცხადის ფორმა მოიცავს: 
 გუნდის სამი წევრის შესახებ საკონტაქტო ინფორმაციას; 
 გუნდის თითოეული წევრის მოკლე ბიოგრაფიას; 
 საერთო სამოტივაციო წერილს. 
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შეჯიბრში რეგისტრაცია 

რეგისტრაციის შემდგომ, გუნდებისთვის ტარდება საინფორმაციო შეხვედრა და ტრენინგი 
რელევანტურ სამართლებრივ საკითხებზე, რომლის მიზანია გუნდებისთვის თანაბარი 

შესაძლებლობების უზრუნველყოფა და სათანადო ცოდნის/ინფორმაციის მიღება 



შეჯიბრის კალენდარი 
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 ეროვნული შეჯიბრის გამოცხადება 

 
  ეროვნული შეჯიბრის ირგვლივ საინფომაციო  

    შეხვედრები Zoom პლატფორმის საშუალებით 

 
 გუნდების რეგისტრაციის დასრულება 

 
 შერჩევის შესახებ გუნდების ინფორმირება 

 
 შერჩეული გუნდების ტრენინგი Zoom 

პლატფორმის საშუალებით 

 
 წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა 

 
 ზეპირი მოსმენები: ნახევარფინალი და ფინალი  

25 ოქტომბერი  

2 ნოემბერი – 15:00 საათი  
5 ნოემბერი – 18:00 საათი 

18 ნოემბერი 

20-21 ნოემბერი 

30 ნოემბერი 

11-12 დეკემბერი 

13 ნოემბერი 
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ნებისმიერი პირი, რომელიც დაარღვევს აღნიშნულ პრინციპებს ან შეჯიბრის რომელიმე სხვა წესს, 
გამოეთიშება შეჯიბრს  

      შეჯიბრის პრინციპები 
 

           სამართლიანად 
            პროფესიულად             მიუკერძოებლად 

შეჯიბრის ყველა 
მონაწილემ უნდა 

იმოქმედოს: 



  შეჯიბრი მოიცავს ორ ეტაპს: 
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შეჯიბრის ეტაპები 

     წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა  

 

ზეპირი მოსმენა/სიმულაცია 
 



შეჯიბრის ეტაპები 

წერილობითი მოსაზრებების წარდგენის 
ეტაპი მოიცავს გუნდის მიერ საქმის 
ფაქტობრივი გარემოებების 
გათვალისწინებით მომზადებულ 

საჩივარს 

მოსამართლის პოზიციას 

განმცხადებელს წარმოადგენს საჩივრის 
ავტორი და მისი ორი წარმომადგენელი 
 
 
 

მოპასუხეს წარმოადენს მოსამართლე და მისი 
ორი წარმომადგენელი 

ზეპირი მოსმენა/სიმულაცია მოიცავს 
დამოუკიდებელი ინსპექტორის და დამოუკიდებელი 
ინსპექტორის ორი წარმომადგენლის მიერ დავის 
განხილვას ორ მხარეს შორის: 
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შეჯიბრის საქმე წარმოადგენს დამოუკიდებელი ინსპექტორის და მისი 

თანამშრომლების მიერ, მოწვეული ექსპერტის/ების ჩართულობით, შემუშავებულ 

დოკუმენტს. 

 

 
გუნდს შეუძლია დაეყრდნოს: 

 სასამართლო სისტემის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

გაკეთებულ ანგარიშებს/შეფასებებს; 

 საერთაშორისო და ეროვნული სასამართლოების და სახელშეკრულებო 

ორანოების გადაწყვეტილებებს; 

 დამოუკიდებელი ინსპექტორის წლიურ ანგარიშებს; 

 მსგავსი ტიპის სხვა დოკუმენტებს. 
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შეჯიბრის საქმე 
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თავფურცელს 
 
 

საქმის სამართლებრივ შეფასებას 
 
 
გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალს 

განმცხადებლის და 
მოპასუხის წერილობითი 

მოსაზრება იწერება  
2 დოკუმენტად და  

მოიცავს: 

წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა 
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ზეპირი მოსმენა/სიმულაცია 

ნახევარ-ფინალი  შესარჩევი რაუნდები 

ფინალი 

თუ შეჯიბრში მონაწილე 
გუნდების რაოდენობა აღწევს 12-ს, 

ზეპირი სიმულაცია მოიცავს სამ 
ეტაპს  (შესარჩევი რაუნდები, 
ნახევარ-ფინალი და ფინალი).  

 
სხვა შემთხვევაში ზეპირი 

სიმულაცია მოიცავს ორ ეტაპს 
(შესარჩევი რაუნდები და ფინალი) 
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 წერილობითი პოზიციების შეფასებას ახორციელებენ შეჯიბრის ადმინისტრატორის მიერ 
შერჩეული დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლები; 

 
 ზეპირი მოსმენის შემფასებლებს/მსაჯებს წარმოადგენენ დამოუკიდებელი ინსპექტორი, 

დამოუკიდებელი ინსპექტორის თანამშრომლები და მოწვეული ექსპერტები.  
  

 

შემფასებლები/მსაჯები 

შეჯიბრის დამთავრებისთანავე გუნდებს ეგზავნებათ მათი თამაშების საერთო შეფასებები -   
ორივე მოთამაშე გუნდის წერილობითი და ზეპირი ეტაპის დაჯამებული ქულები 



გუნდის თითო მხარის წერილობითი მოსაზრება ფასდება 50-100 ქულით. 

  
წერილობითი მოსაზრების შეფასებისას ყურადღება ეთმობა: 
 

 

 
 

 
 

წერილობითი ეტაპის შეფასება 

 ფაქტების და 
სამართლებრივი 
სტანდარტების 

ცოდნას 

 

 

სწორ სამართლებრივ 
ანალიზს და 
მსჯელობას 
(ფაქტების 

სამართლებრივ 
სტანდარტებთან 

მისადაგება) 

 კვლევის 
მოცულობას და 

ადეკვატურ 
გამოყენებას 

 

მარტივი, გასაგები 
წერის სტილს და 

ციტირების 
სტანდარტის დაცვას 
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ზეპირი ეტაპის შეფასება 

 
 
 

ზეპირ სიმულაციაზე გუნდის ყოველი გამომსვლელი პანელის სამივე 

შემფასებლის/მსაჯის მიერ ფასდება 50-100 ქულით.  

 
გამომსვლელის შეფასებისას ყურადღება ეთმობა:  

სამართლებრივი 

სტანდარტის 

ცოდნას და 

გამოყენებას  

ფაქტების ცოდნას 

და სათანადო 

გამოყენებას  

კითხვებზე პასუხის 

გაცემის უნარს  

 

ზეპირი 

პრეზენტაციის 

უნარს, 

ორგანიზებულობასა 

და დროის 

მენეჯმენტს  
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დაჯილდოვება და საპრიზო ფონდი 

ფინალში გამარჯვებული გუნდისთვის 
გათვალისწინებულია: 

გამარჯვებულის თასი 

სტაჟირება 

ფინალში გამარჯვებული გუნდი; 

ფინალისტი გუნდი; 

საუკეთესო განმცხადებელი მხარის სპიკერი; 

საუკეთესო მოპასუხე მხარის სპიკერი; 

საუკეთესო განმცხადებელი მხარის წერილობითი 
მოსაზრება; 

საუკეთესო მოპასუხე მხარის წერილობითი 
მოსაზრება. 

შეჯიბრში გათვალისწინებულია შემდეგი 
ნომინაციები: 
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სასწავლო ვიზიტი ევროპის საბჭოში 

შეჯიბრის ყველა მონაწილისთვის 
გათვალისწინებულია სერტიფიკატი 



https://dis.court.ge/erovnuli-shejibri/ 

 
 

 

inspetor@court.ge 
 

 
 

officeofindependentinspector 

ოფისის ნომერი -  227 31 00 (229) 

საკონტაქტო ინფორმაცია 
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მადლობა 
ყურადღებისთვის! 
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