
თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა 

ადამიანი და სამართალი- აბიტურიენტების იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
სახელმძღვანელო წესები 

1. შეჯიბრის ზოგადი ორგანიზაცია 
1.1. შეჯიბრი აბიტურიენტებისათვის (,,შეჯიბრი“) ტარდება თავისუფალი 

უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის (,, სამართლის სკოლა“_ ორგანიზებით. 
1.2. შეჯიბრი გულისხმობს იმიტირებული სასამართლო პროცესების ჩატარებას და 

შედგება ოთხი ეტაპისაგან: 

                  ა) შესარჩევი ეტაპი 

                  ბ) პირველი ეტაპი 

                  გ) ნახევარფინალი; 

                  დ) ფინალი; 

1.3. შეჯიბრის ადმინისტრირებისა და გამჭირვალობის უზრუნველსაყოფად სამართლის 
სკოლა ნიშნავს შეჯიბრის ადმინისტრატორს. 

2. მონაწილეობა შეჯიბრის სხვადასხვა ეტაპზე 
2.1. შეჯიბრის შესარჩევ ეტაპში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოში არსებული ყველა 

სკოლის მე-12 კლასის ნებისმიერ მოსწავლეს ( ,,აბიტურიენტი“).  
2.2. შეჯიბრის შესარჩევ ეტაპზე აბიტურიენტები მონაწილეობას იღებენ 

დამოუკიდებლად.  
2.3. შეჯიბრის მონაწილეთაგან საუკეთესო 90 აბიტურიენტი გადალახავს შესარჩევ ეტაპს 

და გადავა პირველ ეტაპზე, გარდა 90 აბიტურიენტისა, შეჯიბრის ადმინისტრატორის 
მიერ რეზერვში ჩაირიცხება შემდგომი საუკეთესო შედეგების მქონე 10 
აბიტურიენტი, რომლებიც პირველი ეტაპის გამართვამდე რომელიმე 
აბიტურიენტ(ებ)ის შეჯიბრიდან საპატიო მიზეზით გამოთიშვის შემთხვევაში 
ჩაანაცვლება ამ უკანასკელ(ებ)ს.  

2.4. პირველ ეტაპში მონაწილე 90 აბიტურიენტი ქმნის 5 (ხუთი) ადამიანისაგან შემდგარ 
18 გუნდს, რომელთა შემადგენლობების ფორმირება აბიტურიენტების მიერ 
შეიძლება განხორციელდეს დამოუკიდებლად. ხოლო თუ შეჯიბრის მონაწილეთა 
მიერ გუნდის ფორმირება ვერ მოხერხდა, შეჯიბრის ადმინისტრატორი ხელახლა 
დააკომპლექტებს გუნდებს. 

2.5. აბიტურიენტებს შეუძლიათ შეჯიბრის პირველ და შემდგომ ეტაპებში მონაწილეობა 
მიიღონ მათი სკოლის სამოქალაქო განათლებრის მასწავლებლის ხელმძღვანელობით 
ან დამოუკიდებლად. იმ შემთხვევაში თუ გუნდი შეჯიბრში მონაწილეობს 



დამოუკიდებლად და მოხვდება ნახევარფინალში ადმინისტრატორი 
უზრუნველყოფს მათ ხელმძღვანელით. 

2.6. შეჯიბრის პირველ ეტაპზე გუნდის მუშაობაში მონაწილეობენ მხოლოდ გუნდის 
წევრები და გუნდის შემადგენლობის საბოლოოდ ფორმირების შემდგომ მასში რაიმე 
სახის ცვლილება დაუშვებელია, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევისა. პირველი 
ეტაპის გამართვამდე მონაწილის ჩანაცვლების საპატიო მიზეზის არსებობისას, 
გუნდი წერილობით მიმართავს შეჯიბრის ადმინისტრატორს და ასაბუთებს, რომ 
ობიექტურად შეუძლებელია გუნდის წევრ(ებ)ის შეჯიბრში მონაწილეობა. 
წერილობითი მომართვიდან ორი კალდენდარული დღის ვადაში, მაგრამ 
არაუგვიანეს პირველი ეტაპის გამართვამდე 2 დღით ადრე, გადაწყვეტილებას იღებს 
შეჯიბრის ადმინისტრატორი, ხოლო დადგენილ ვადაში გადაწყვეტილების 
მიუღებლობის შემთხვევაში, ითვლება, რომ გუნდის წერილობითი მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა. გუნდის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში 
ადმინისტრატორი რეზერვიდან გამოყოფს საუკეთესო შედეგის მქონე აბუტურიენტს 
და აღნიშნულის შესახებ აცნობებს გუნდის წევრებს. გუნდის წევრთა ჩანაცვლების 
წესის დარღვევისას ადმინისტრატორი უფლებამოსილია მოახდინოს დამრღვევი 
გუნდის დისკვალიფიკაცია. 

2.7. შეჯიბრის ნახევარფინალში მონაწილეობას მიიღებს პირველ ეტაპზე გასული 18 
გუნდიდან საუკეთესო შედეგების მქონდე 4 (ოთხი) გუნდი, ხოლო შეჯიბრის 
ფინალში მონაწილეობას მიიღებს ნახევარფინალის შედეგად ქულების მიხედვით 
გამარკვებული 2 (ორი გუნდი). 

3. შეჯიბრში რეგისტრაცია, შესაბამისი მასალების მიწოდება და სამუშაო ენა 
3.1. შეჯიბრის შესარჩევ ეტაპზე რეგისტრაცია ხორციელდება ელექტრონულად, 

ადმინისტრატორის მიერ შემუშავებული ონლაინ-განაცხადის შევსების გზით.  
3.2. შეჯიბრში რეგისტრაციის გავლის შემდგომ, რეგისტრაციის დასრულებისთანავე 

მონაწილენი მიიღებენ შესარჩევ ეტაპზე მონაწილეობისათვის საჭირო მასალას.  
3.3. შესარჩევი ეტაპის გავლის შემდგომ შეჯიბრის ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს 90 

საუკეთესო შედეგის მქონე აბიტურიენტისა და 10 რეზერვისტისთვის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესისათვის საჭირო მასალის მიწოდებას და ამზადებს მათ 
იმიტირებული სასამართლო პროცესებისთვის.შეჯიბრში მონაწილეობის დროს 
გამოყენებულ უნდა იქნეს ადმინისტრატორის მიერ მიწოდებული მასალები. 
შეჯიბრი ტარდება ქართულ ენაზე. 

4. შეჯიბრის ზოგადი პრინციპები 
4.1. შეჯიბრის ყველა მონაწილე თანახმაა, იმოქმედოს სამართლიანად, პროფესიულად და 

მიუკერძოებლად. ნებისმიერი პირი, რომელიც დაარღვევს ამ პრინციპებს ან 
შეჯიბრის რომელიმე სხვა წესს, გამოეთიშება შეჯიბრს.  

4.2. საქმის ფაქტორბივი გარემოებები შემუშავდა სპეციალურად ამ შეჯიბრისთვის და 
მთლიანად გამოგონილია. 



4.3. მხარეები საკუთარი არგუმენტების ფოკუსირებას ახდენენ უფლების შეზღუდვის 
კანონიერების/უკანონობის დასაბუთებაზე და არა პასუხისმგებლობის ზომის 
განსაზღვრაზე. 

4.4. შეჯიბრის პირველ და შემდგომ ეტაპებზე მონაწილე თითოეული გუნდი შედგება 
ხუთი წევრისაგან, გარდა გამონაკლისი შემთხვევისა, როდესაც საპატიო მიზეზით 
გუნდს გამოეთიშა მონაწილე. საპატიო მიზეზით გუნდის წევრის გამოთიშვის 
შედეგად გუნდი უნდა შედგებოდეს მინიმუმ 3 მონაწილისგან. თითოეულ 
იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე ყველა გუნდი წარმოადგენს სამ პროცესის 
მონაწილეს (მოსარჩელის ან/მოპასუხის მხარე) და ერთი ექსპერტი. 

4.5. იმ პირებს, რომლებიც შეასრულებენ ადვოტატების ან ექსპერტის როლს ერთ 
პროცესზე, შესაძლებლობა ექნებათ გაცვალონ როლები მომდევნო პროცესზე.  

4.6. შეჯიბრის ყველა მონაწილე და ექსპერტი უნდა საუბრობდეს ქართულად. 
4.7. შეჯიბრში მონაწილეობა შეუძლიათ მხოლოდ შეჯიბრში მონაწილე გუნდის წევრებს 

და მათ ხელმძღვანელებს. გარეშე პირის ჩართვა ამ პროცესში დაუშვებელია. 
4.8. შეჯიბრის ნებისმიერ ეტაპზე მონაწილე პირებს შეუძლიათ ადმინისტრატორისაგან 

მოითხოვონ წერილობით განმარტება საქმის მასალებთან დაკავშირებით. ასეთი 
მოთხოვნის შემთხვევაში ადმინისტრატორი შეიმუშავებს და ყველა მონაწილეს 
მიაწვდის საჭირო განმატებას. 

5. შეჯიბრის ეტაპები და შემდგომ ეტაპზე გადასვლის წესი 
5.1. შეჯიბრი შედგება ოთხი ეტაპისაგან: 

          5.1.1 შესარჩევი ეტაპი (მხოლოდ შესავალი სიტყვის წარდგენა) 
           5.1.2 პირველი ეტაპი (იმიტირებული სასამართლო პროცესები) 
           5.1.3 ნახევარფინალი (იმიტირებული სასამართლო პროცესი) 
           5.1.4 ფინალი (იმიტირებული სასამართლო პროცესი) 
5.2. შესარჩევ ეტაპზე მონაწილე აბიტურიენტი ინდივიდუალურად წარმოადგენს 

მოსარჩელე მხარის შესავალ სიტყვას, რისთვისაც მას გამოეყოფა 5 (ხუთი) წუთი. 
შესარჩევ ტურში კონკურსის მონაწილეებს საკუთარი გამოსვლის შემდეგ 
სურვილისამებრ შეუძლიათ დაესწრნონ სხვა მონაწილეების გამოსვლას. პირველ 
ეტაპს გადალახავს საუკეთესო 90 მონაწილე. 

5.3. პირველ ტურში მონაწილეობს 18 გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია შესარჩევ 
ტურში გამარჯვებული 90 მონაწილისაგან. მონაწილეები დამოუკიდებლად ქმნიან 
გუნდს, რომელიც შედგება 5 წევრისაგან და რომლის შემადგენლობის ცვლილება 
დაუშვებელია, გარდა ამ წესებით განსაზღვრული გამონაკლისი შემთხვევისა. გუნდს 
სასურველია ყავდეს ხელმძღვანელი, მასწავლებელი, თითოეული გუნდი მზად უნდა 
იყოს როგორც მოსარჩელის ისე მოპასუხის მხარის როლის შესასრულებლად და 
ყველა მხარის შესაბამისი ექპსერტით უზუნველსაყოფად. 

5.4. პირველ ტურში გასულ 18 გინდს, კენჭისყრის შედეგად მიენიჭება შესაბამისი ნომერი 
და ერთმანეთს დაუპირისპირდება პირველ ტურში, შემდეგი პრინციპის დაცვით 

                                                                     პირველი სესია:  



 
სასამართლო დარბაზი 1 სასამართლო დარბაზი 2 სასამართლო დარბაზი 3 
გუნდი 1- მოსარჩელე გუნდი 3 - მოსარჩელე გუნდი 5 - მოსარჩელე 
გუნდი 2- მოპასუხე გუნდი 4 - მოპასუხე გუნდი 6 - მოპასუხე 

 
   სასამართლო დარბაზი 4 სასამართლო დარბაზი 5 სასამართლო დარბაზი 6 
გუნდი 7- მოსარჩელე გუნდი 9 - მოსარჩელე გუნდი 11 - მოსარჩელე 
გუნდი 8 - მოპასუხე გუნდი 10 - მოპასუხე გუნდი 12 - მოპასუხე 

 

    სასამართლო დარბაზი 
7 

სასამართლო დარბაზი 8 სასამართლო დარბაზი 9 

გუნდი 13 - მოსარჩელე გუნდი 15 - მოსარჩელე გუნდი 17 - მოსარჩელე 
გუნდი 14 - მოპასუხე გუნდი 16 - მოპასუხე გუნდი 18 - მოპასუხე 

 
                                                                        მეორე სესია 
 

სასამართლო დარბაზი 1 სასამართლო დარბაზი 2 სასამართლო დარბაზი 3 
გუნდი 2- მოსარჩელე გუნდი 4 - მოსარჩელე გუნდი 6 - მოსარჩელე 
გუნდი 3 - მოპასუხე გუნდი 5 - მოპასუხე გუნდი 7 - მოპასუხე 

 
   სასამართლო დარბაზი 4 სასამართლო დარბაზი 5 სასამართლო დარბაზი 6 
გუნდი 8- მოსარჩელე გუნდი 10 - მოსარჩელე გუნდი 12 - მოსარჩელე 

 
    სასამართლო დარბაზი 
7 

სასამართლო დარბაზი 8 სასამართლო დარბაზი 9 

გუნდი 18 - მოსარჩელე გუნდი 16 - მოსარჩელე გუნდი 14 - მოსარჩელე 
გუნდი 15 - მოპასუხე გუნდი 13 - მოპასუხე გუნდი 17 - მოპასუხე 

 
5.5. პირველ ტურში დაგროვილი ქულების საფუძველზე საუკეთესო შეფასების მქონე 

ოთხო გუნდი გადავა ნახევარფინალში. 
5.6. ნახევარფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდება პირველი ტურის შედეგად 

გამოვლენილი ოთხო გამარჯვებული გუნდი. ნახევარფინალში გასული გუნდები 
წამოადგენენ მხოლოდ მოსარჩელის ან მოპასუხის მხარეს. ფარული კენჭისყრის 
საფუძველზე განისაზღვრება ნახევარფინალში რომელი გუნდები 
დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს და რომელ პოზიციას წარმოადგენენ. 

5.7. ფინალში ერთმანეთს დაუპირისპირდება ნახევარფინალში საუკეთესო შედეგის 
მქონე ორი გუნდი. ფინალში გასული გუნდები წარმოადგენენ მხოლოდ მოსარჩელის 
ან მოპასუხის მხარეს. ფარული კენჭისყრის საფუძველზე განისაზღვრება ფინალში 
რომელი გუნდი რომელ პოზიციას წარმოადგენს. ფინალში გამარჯვებულად 
ცხადდება გუნდი, რომელიც ფინალში დაიმსახურებს უფრო მაღალ შეფასებას.  



6. იმიტირებული სასამართლო პროცესები 
6.1. იმიტირებული პროცესის მიმდინარეობისას თითოეულმა გუნდა უნდა 

წარმოადგინოს შესავალი სიტყვა, ექსპერტის დაკითხვა და დასკვნითი სიტყვა. 
6.2. ყოველი გუნდი პასუხისმგებელია საკუთარი ექსპერტის მომზადებაზე. ექსპერტმა 

უნდა იცოდეს ყველა ფაქტი. ერთი პირი ერთ პროცესზე ასრულებს ერთი ექსპერტის 
როლს. ერთ იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე ერთ პირს არ აქვს უფლება 
წარმოადგინოს როგორც შესავალი, ისე დასკვნითი სიტყვა. 

6.3. იმიტირებული სასამართლო პროცესი უნდა წარიმართოს შემდეგი 
თანმიმდევრობით, სტრუქტურით და დაცულ უნდა იქნეს დროის დადგენილი 
ლიმიტი 

 ბრალდების მხარე დრო დაცვის მხარე დრო 
1 შესავალი სიტყვა 10 წუთი შესავალი სიტყვა 10 წუთი 
2 I ექსპერტის დაკითხვა 10 წუთი I ექსპერტის დაკითხვა 5 წუთი 
3 II ექსპერტის დაკითხვა 10 წუთი II ექსპერტის დაკითხვა 5 წუთი 
4 დასკვნითი სიტყვა 20 წუთი დასკვნითი სიტყვა 20 წუთი 

 

6.4. ნებადართულია ფაქტებთან დაკავშირებით გონივრული დასკვნის გაკეთება. თუმცა, 
დასკვნა არ უნდა განსხვავდებოდეს მიწოდებული ინფორმაციისგან ან არ უნდა 
ცვლიდეს მტკიცებულებას ან ჩვენებას. 

7. შეჯიბრის მონაწილეთა შემფასებელი პირები 
7.1. შეჯიბრის შესარჩევ ეტაპზე მონაწილეებს შეაფასებს შეჯიბრის ადმინისტრატორის 

მიერ მოწვეული 2 (ორი) სპეციალისტი; 
7.2. შეჯიბრის პირველ ეტაპზე, ნახევარფინალში და ფინალში მონაწილეთა შეფასება 

განხორციელდება სპეციალურად ამ შეჯიბრის მიზნებისათვის მოწვეული 
მოსამართლეების მიერ, რომლებიც არიან სამართლის სკოლის ლექტორები და 
მოქმედი მოსამართლეები. 

7.3. იმიტირებული სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას თავჯდომარე 
მოსამართლის გადაწყვეტილებები სავალდებულო ან საბოლოოა.  

7.4. ყოველი იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ მოსამართლეები გუნდს 
აძლევენ რეკომენდაციებს გუნდის წევრების გამოსვლის სტრუქტურისა და 
შინაარსის შესახებ. 

8. ქულები 
8.1. შესარჩევ ეტაპზე მიღებული ქულები გამოყენებულ იქნება მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე 

გადასასვლელი აბიტურიენტების გამოსავლენად, ხოლო პირველ ეტაპზე მიღებული 
ქულები - მხოლოდ შემდეგ ეტაპზე გადასასვლელი გუნდის განსასაზღვრად. ყოველ 
მომდევნო ეტაპზე განულდება წინა ეტაპზე გუნდის მიერ მიღებული ქულები და 
გუნდი თავიდან შეფასდება 



8.2. მონაწილეები შეფასდებიან პროცესზე მათ მიერ გამოვლენილი უნარ-ჩვევების 
მიხედვით, თანდართული შეფასების ფორმის საფუძველზე. 

8.3. შეჯიბრის ყველა ეტაპზე, გარდა შესარჩევი ეტაპისა, თანაბარი ქულების დაგროვების 
შემთხვევაში გამარჯვებული გამოვლინდება შემდეგი წესით: 

8.3.1  თუ გუნდები პირისპირ ხვდებოდნენ ერთმანეთს, გამარჯვებულად     
აღიარებულ იქნება ის გუნდი, რომელმაც ამ რაუნდში უმაღლესი ქულა 
დააგროვა.  

8.3.2 თუ გუნდები ერთმანეთს არ შეხვედრიან პირისპირ ან მათი შეხვედრა ფრედ 
დასრულდა, მაშინ უპირატესობა მიენიჭება იმ გუნდს, რომელმაც ჯამურად 
უფრო მაღალი შეფასება მიიღო შესავალ და დასკვნით სიტყვებში. 

8.3.3 თუ 8.3.2 პუნქტის გამოყენების შემდეგ გუნდებს შორის ანგარიში კვლავ 
ფრეა, ისინი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მხოლოდ დასკვნითი 
სიტყვის შეჯიბრში მე-2 დღის დილით მინიმუმ ერთი მოსამართლის წინაშე. 
ამ შეჯიბრის გამარჯვებული აღიარებულ იქნება კონკურსის 
გამარჯვებულად. 

8.4 შეჯიბრის დროს გამოყენებულ იქნება საჯარიმო ქულები, თუ შეჯიბრის 
მონაწილეები: 
8.4.1 საქმის მასალების წარმოდგენის დროს შეცვლიან ან სხვაგვარად 

წარმოადგენენ წინასწარ მიწოდებულ ფაქტობრივ მასალებს (10 ქულა);  
8.4.2 ექსპერტები უარს იტყვიან საქმეში არსებული ფაქტების აღიარებაზე ან 

განსხვავებულ ინტერპრეტაციას მისცემენ საქმეში არსებულ ჩვენებებს (10 
ქულა); 

8.4.3 მხარეები გააკეთებენ დასკვნებს, რომელიც არ გამომდინარეობს საქმის 
მასალებიდან (5 ქულა); 

8.4.4 შეჯიბრის დროს გამოყენებულ იქნება საჯარიმო ქულის შესაბამისი ბონუს 
ქულები, თუ შეჯიბრის მონაწილენი მოახდენენ რეაგირებას და 
სასამართლოს დარღვევის გამოვლენისთანავე მიუთითებენ მოწინააღმდეგე 
მხარის მიერ 8.4.1-8.4.3 პუნქტში მითითებუი წესების დარღვევის თაობაზე.  

 

 

 

 


