
 
 
 
 

 
ეროვნული შეჯიბრი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში 

 
                                წესები                    

 
 
 

1. ზოგადი დებულებები 
 
 

1.1. შეჯიბრი 
 

1.1.1. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრი (შემდგომში „შეჯიბრი“) 

წარმოადგენს ყოველწლიურ საგანმანათლებლო ხასიათის შეჯიბრს, რომელშიც 

მონაწილეობას იღებს საქართველოში ავტორიზაციის მქონე უმაღლესი სასწავლებლების 

სამართლის ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის 

სტუდენტებისაგან შემდგარი გუნდი. 

1.1.2. შეჯიბრის ორგანიზებას და ჩატარებას უზრუნველყოფს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 

ცენტრი და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (შემდეგში „ორგანიზატორი“), 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის 

დეპარტამენტთან თანამშრომლობით. 

1.1.3. შეჯიბრის მიზანია, საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლისა და მომიჯნავე სფეროების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, სამართლებრივი 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება და საკონტაქტო ქსელის შექმნა. 

1.1.4. შეჯიბრი არის სრულიად სასწავლო ხასიათის და მისი მიზანი არ არის მოგების ან რაიმე სხვა 

სახის ფულადი სარგებლის მიღება. 

 

1.2. გუნდების რეგისტრაცია 

1.2.1. შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია რეგისტრაცია, რომლის 

ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს შეჯიბრის ორგანიზატორი. რეგისტრაცია შედგება ერთი 

ეტაპისგან - ორგანიზატორის მიერ დაწესებული სარეგისტრაციო ფორმის შევსება, რომელიც 

წერილობითი პოზიციის ნაწილსაც მოიცავს. რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს 

წინამდებარე წესებით დადგენილი პირობებისა და ვადის დაცვით.  

1.2.2. თითოეულმა გუნდმა უნდა შეავსოს ორგანიზატორის მიერ დაწესებული სარეგისტრაციო 

განაცხადი, რომელშიც უნდა მიეთითოს უნივერსიტეტის დასახელება, გუნდის წევრების 

სახელი, გვარი, საკონტაქტო ტელეფონი და ელექტრონული ფოსტა, ამასთანავე, გუნდმა 
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უნდა მიუთითოს საკონტაქტო პირი, რომელსაც დაუკავშირდება ორგანიზატორი 

ნებისმიერი საკითხის შეთანხმებისას. 

1.2.3. შეჯიბრში რეგისტრაცია და მონაწილეობის მიღება არის უფასო. შეჯიბრის სარეგისტრაციო 

მოთხოვნებსა და წესებში ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში გუნდების საკონტაქტო 

პირებს ეცნობებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. 

  

1.3. შეჯიბრის კაზუსი და ესსე 

1.3.1. შეჯიბრის კაზუსისა და ესსეს სამართლებრივი საკითხები დაკავშირებული იქნება 

საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალთან, ასევე მომიჯნავე სფეროებთან.  

1.3.2. შეჯიბრის კაზუსი შედგენილი არის ორგანიზატორის მიერ. კაზუსი არის სრულად 

ჰიპოთეტური ხასიათის და მასში მოყვანილი ფაქტობრივი გარემოებები არ ასახავს 

რეალობას.  

1.3.3. გუნდებმა უნდა გამოაგზავნონ სრულყოფილად შევსებული სააპლიკაციო ფორმა, პირადი 

მონაცემები და კაზუსისა და ესსეს შესახებ წერილობითი პოზიცია.  

 

1.4. შეჯიბრის სტრუქტურა  

1.4.1. შეჯიბრი შედგება ოთხი ეტაპისაგან: სააპლიკაციო ფორმის შევსება, ლექციები შერჩეული 

გუნდებისთვის; ფინალურ ეტაპზე გადასასვლელი ტესტირება შერჩეული გუნდებისათვის, 

თუ გუნდების რაოდენობა აღემატება ექვსს; დასკვნითი ეტაპი სიმულაციების ფორმით. 

 

1.5. შეჯიბრის ენა 

1.5.1. შეჯიბრი ტარდება ქართულ ენაზე. დასაშვებია, ზოგიერთი სამართლებრივი ტერმინის 

ინგლისურ ენაზე გამოყენებაც. 

1.5.2. ყველა წერილობითი დოკუმენტი, მათ შორის ნებისმიერი კორესპონდენცია და ზეპირი 

გამოსვლები უნდა ჩატარდეს ქართულ ენაზე. აღნიშნული წესი არ ზღუდავს გუნდებს 

მოიძიონ შეჯიბრისათვის საჭირო ნებისმიერი უცხოენოვანი ლიტერატურა და გამოიყენონ 

საკუთარი პოზიციის გასამყარებლად.  

 

2. შეჯიბრში მონაწილეობა და დაშვების კრიტერიუმები 

 

2.1. მონაწილე გუნდები 

2.1.1. შეჯიბრში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლის სკოლის/იურიდიული ფაკულტეტის 

ბაკალავრიატის მე-2 ან მომდევნო კურსის და მაგისტრატურის, ასევე, სამხედრო 
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მიმართულების სტუდენტებისაგან შემდგარ გუნდს. ერთი უნივერსიტეტიდან 

შესაძლებელია, რეგისტრაცია გაიაროს ერთმა ან რამდენიმე გუნდმა.  

2.1.2. შეჯიბრში მონაწილე გუნდი უნდა შედგებოდეს 3 წევრისგან. 

 

2.2. გუნდების შემადგენლობა 

2.2.1. შეჯიბრზე რეგისტრაციის გავლის შემდეგ, არ შეიძლება განხორციელდეს გუნდების 

შემადგენლობის ცვლილება. გამონაკლისი შემთხვევა დაიშვება საპატიო მიზეზის 

არსებობისას და ამის შესახებ გადაწყვეტილებას მიიღებს შეჯიბრის ორგანიზატორი. 

2.2.2.            გუნდის შემადგენლობაში შეიძლება იყოს პირი, თუ ის აკმაყოფილებს შემდეგ პირობას:  

- შეჯიბრის ჩატარების მომენტისათვის აქვს აქტიური სტუდენტის სტატუსი იმ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რომელსაც წარმოადგენს; 

- სწავლობს სამართლის სკოლის/იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მე-2 ან 

შემდგომ კურსზე ან მაგისტრატურის საფეხურზე ან სამხედრო მიმართულებით მე-2 ან 

შემდგომ კურსზე; 

- აქამდე არ უნდა ჰქონდეს მიღებული მონაწილეობა შეჯიბრის დასკვნით ეტაპზე. 

2.2.3.            წინამდებარე წესების 2.2.2. მუხლით გათვალისწინებული კრიტერიუმების დარღვევის 

შემთხვევაში, გუნდი ექვემდებარება ავტომატურ დისკვალიფიკაციას და მის მიერ აღებული 

ყველა შედეგი უქმდება.  

 

2.3. გუნდების ტუტორი 

2.3.1. თითოეულ შერჩეულ გუნდს, შეჯიბრის დასკვნითი ეტაპის მოსამზადებლად, ენიშნებათ 

ტუტორი, რომელსაც შეარჩევენ ორგანიზატორები. 

2.3.2. გუნდის ტუტორი უფლებამოსილია, დახმარება გაუწიოს გუნდს შემდეგი სახის საკითხებში: 

როლური თამაშის, არგუმენტაციის, ზეპირი მეტყველების, გუნდური მუშაობის უნარების 

გამომუშავება და გაუმჯობესება. 

2.3.3. გუნდის ტუტორს ეკრძალება რაიმე სახის სამართლებრივი რჩევის მიცემა გუნდისთვის, რაც 

დაკავშირებულია შეჯიბრის ტესტებთან/რომელიც წინააღმდეგობაში იქნება 

სამართლიანობისა და კეთილსინდისიერების ზოგად პრინციპებთან.  

2.3.4. ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში ორგანიზატორი 

უფლებამოსილია, მოახდინოს მონაწილე გუნდის დისკვალიფიკაცია და გააუქმოს მასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი შედეგი. დისკვალიფიკაციას დაექვემდებარება, ასევე, ტუტორი 

როგორც მიმდინარე, ასევე, მომდევნო შეჯიბრებებში.  
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3. წერილობითი დოკუმენტი 

 

3.1.  წერილობითი დოკუმენტის წარდგენა 

3.1.1. თითოეული გუნდი ვალდებულია წარადგინოს სრულყოფილად შევსებული ფორმა, 

წერილობითი პოზიციის ჩათვლით. შევსებული სააპლიკაციო ფორმის წარდგენა უნდა 

განხორციელდეს ორგანიზატორის მიერ დადგენილი ვადების დაცვით. 

3.1.2. სააპლიკაციო ფორმა წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონულად .doc ან .docs ფორმატით. 

3.1.3. წერილობითი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ გუნდებს უფლება არ აქვთ, რაიმე სახით 

შეცვალონ და განმეორებით წარადგინონ წერილობითი დოკუმენტი, მიუხედავად იმისა 

ვადაზე ადრე წარადგენენ მას თუ არა.  

3.1.4. სააპლიკაციო ფორმისა და წერილობითი დოკუმენტის გადაგზავნა უნდა განხორციელდეს 

ორგანიზატორის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე, დაწესებული ვადის ბოლო 

დღის არაუგვიანეს 16:00 სთ-ისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გუნდი ექვემდებარება 

ავტომატურ დისკვალიფიკაციას.  

 

3.2. წერილობითი დოკუმენტის შინაარსი და მოცულობა 

3.2.1. წერილობითი დოკუმენტი უნდა პასუხობდეს სააპლიკაციო ფორმაში მითითებულ 

საკითხებს.  

3.2.2. გუნდების მიერ წარდგენილი წერილობითი დოკუმენტის კაზუსის ნაწილის მოცულობა არ 

უნდა აღემატებოდეს 1500 სიტყვას (სიტყვათა რაოდენობა ითვლება სქოლიოს გარეშე). 

3.2.3. გუნდების მიერ წარდგენილი სააპლიკაციო ფორმის ესსეს ნაწილის მოცულობა უნდა იყოს 

არაუმეტეს 500 სიტყვისა (რომელთა რაოდენობა ითვლება სქოლიოს გარეშე).  

 

3.3. სტილისტური მოთხოვნები 

3.3.1. სააპლიკაციო ფორმა შედგენილი უნდა იყოს შემდეგი სტილისტური მახასიათებლებით: 

- დოკუმენტის ფორმატი - .doc ან .docs 

- ფონტი - Sylfaen 

- ძირითადი ტექსტის ფონტის ზომა - 11 

- სქოლიოს ფონტის ზომა - 10 

- დაშორება სტრიქონებს შორის - 1.5 

 

3.4. სქოლიო 

3.4.1. სქოლიოში მითითებულ უნდა იქნას ის ავტორები, სასამართლოს გადაწყვეტილებები და 

სხვა სამართლებრივი წყაროები, რომელსაც გუნდი უშუალოდ იყენებს წერილობით 

დოკუმენტში.  
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3.4.2. სქოლიოს მითითებისას გუნდები ვალდებულები არ არიან, გამოიყენონ მითითების 

რომელიმე საერთაშორისო სტანდარტი. სქოლიოს მითითების შეფასებისას, 

ორგანიზატორები მხედველობაში მიიღებენ მის ერთგვაროვნებას მთლიან წერილობით 

დოკუმენტში.  

 

 

4. შეჯიბრის დასკვნითი ეტაპი 

 

4.1. დასკვნითი ეტაპი 

4.1.1. შეჯიბრის დასკვნით ეტაპზე გადადის ექვსი გუნდი. 

4.1.2. დასკვნით ეტაპზე მონაწილეებს დაურიგდებათ რამდენიმე სახის ტესტი, რომელთა 

მიხედვითაც უნდა წარმოადგინონ თავიანთი პოზიცია. 

4.1.3. დასკვნითი ეტაპის განმავლობაში, გუნდები შეფასდებიან შემდეგი კრიტერიუმების 

მიხედვით: 

- საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ცოდნა და მისი პრაქტიკული გამოყენების 

უნარი; 

- საერთაშორისო საჯარო სამართლის ცოდნა; 

- სიმულაციურ სიტუაციებში მონაწილეობის უნარი; 

- როლური თამაშების დროს გუნდის სხვა წევრებისა და სხვა გუნდების პატივისცემის 

უნარი; 

- გუნდური მუშაობის უნარი; 

- არგუმენტაციის უნარი; 

- სხვების მოსმენის კულტურა; 

- ზეპირი მეტყველების კულტურა (მათ შორის, აზრის სწორად, თანმიმდევრულად და 

ლოგიკურად გადმოცემა; გრძნობების გამოხატვა, სადაც ეს საჭიროა და სხვ.); 

- მიცემული დროის ეფექტურად მართვის უნარი; 

4.1.4. დასკვნით ეტაპზე ტესტები მიმდინარეობს იმ განრიგის მიხედვით, რომელიც დაურიგდებათ 

მონაწილეებს უშუალოდ შეჯიბრის მსვლელობისას. 

 

4.2. ჟიური 

4.2.1. შეჯიბრის თითოეულ ეტაპზე გუნდები შეფასდებიან ჟიურის წევრების მიერ, რომელთა 

შერჩევასაც მთლიანად ახორციელებს შეჯიბრის ორგანიზატორი.  

4.2.2. პირი არ შეიძლება იყოს ჟიურის წევრი იმ გუნდის გამოსვლაზე, რომელსაც უწევს 

დახმარებას ამ წესების 2.3 მუხლის მიხედვით.  

 

4.3. კომუნიკაცია 
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4.3.1. ზეპირი გამოსვლის მიმდინარეობისას აკრძალულია ვერბალური სახის კომუნიკაცია გუნდის 

წევრებს შორის.  

4.3.2. გუნდის წევრებს უფლება აქვთ გამოიყენონ შესაბამისი ლიტერატურა და/ან ელექტრონული 

ხელსაწყოები, მათ შორის, კომპიუტერი იმ ფარგლებში, რომ ის ხელს არ შეუშლის შეჯიბრის 

მიმდინარეობას 

 

5. ნომინაციები 

5.1. შეჯიბრის საჩუქრები 

5.1.1. შეჯიბრის ბოლოს გამოვლინდება შემდეგი სახის გამარჯვებულები: 

- შეჯიბრის გამარჯვებული გუნდი 

- საუკეთესო სპიკერი 

5.1.2. გამარჯვებულებს გადაეცემათ ორგანიზატორის მიერ განსაზღვრული სხვადასხვა სახის 

საჩუქარი და მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები  

 

6. დასკვნითი დებულებები 

6.1.1. ორგანიზატორს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს წინამდებარე წესები და ამის 

შესახებ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით აცნობოს შეჯიბრში მონაწილე გუნდების 

საკონტაქტო პირებს. საკონტაქტო პირებთან კომუნიკაცია გულისხმობს შეჯიბრში მონაწილე 

გუნდებთან კომუნიკაციას.  

6.1.2. წინამდებარე წესებში ნებისმიერი უზუსტობის ან/და ბუნდოვანების შემთხვევაში, მისი 

განმარტება უნდა მოხდეს შეჯიბრის მიზნებიდან გამომდინარე;  

6.1.3. აღნიშნული წესები ძალაში შედის მონაწილე გუნდებისთვის ხელმისაწვდომად გახდომის 

მომენტიდან და მოქმედებს შეჯიბრის დასრულებამდე. 
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