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ძვირფასო მკითხველო,ძვირფასო მკითხველო,

საერთაშორისო სამეცნიერო რეფე რი-
რე ბა დი და რეცენზირებადი ჟურნალი „სა-
მარ  თალი და მსოფლიო“ წარმოადგენს 
ევ როპის უნივერსიტეტის სამართლის სა-
მეც ნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის გამო-
ცე მას, რო მე ლიც წელიწადში ორჯერ, გა-
ზა ფხულზე და შემოდგომაზე, გამოდის. 
ჟურნალში იბეჭდება სამართლის დარგში 
აღიარებული როგორც ქართველი, ასევე 
უცხოელი თეორეტიკოსი და პრაქტიკოსი 
იურისტების სა მეცნიერო შრომები, ასევე 
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სა-
მეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის მიერ 
ორ განიზებული კონფერენციებისა და სე-
მინარების მასალები.

გარდა სამეცნიერო ჟურნალის გამო ცე მისა, ევროპის უნი ვერ-
სიტეტის სამარ თლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი ახო  რ ცი ელებს 
სამეცნიერო-კვლევით ღო ნის ძიებებს: აწ ყობს საე რთაშორისო კო ნ-
ფერენციებსა და სემინარებს, ღია ლექციებს, გა მო სცემს სა ხელ მძღვა-
ნელო ებს, აწარმოებს უცხოური სა მეცნიერო ნა შრომების თა რ გმნას, 
იწვევს უც ხოელ ექ სპერტებს ევროპიდან და აშშ-დან და ორ განიზებას 
უწევს საერთაშორისო სამა რთლის სპეცკურსების ჩატარებას ევროპის 
უნივერსიტეტში. დაარსების დღი დან (2015წ) ინსტიტუტმა წარმატებით 
განახორციელა შემ დეგი სამეცნიერო პროექტები:

Dear reader,Dear reader,

The International Scientifi c Referral and Reviewing Journal “Law and World” 
is a publication of the Scientifi c-Research Institute of law of European University, 
which is issued twice a year, in spring and autumn. The scientifi c works written 
by Georgian, as well as foreign theorist and practitioner lawyers recognized in 
the fi eld of law are published in the journal, also the materials of seminars and 
conferences organized by the Scientifi c-Research Institute of law of European 
University. Besides the publishing the scientifi c journal, the Scientifi c-Research 
Institute of law of European University carries out the scientifi c-research activi-
ties: organizes international conferences and seminars, open lectures, issues 
the textbooks, translates the foreign scientifi c works, invites foreign experts from 
Europe and USA and organizes the special courses of international law in Eu-
ropean University. Since the establishment (2015) the institute has successfully 
arranged the following scientifi c projects:



 

7#8,  December, 2017 LAW LAW ANDAND THE WORLD THE WORLD

www.lawandworld.ge

კონფერენციებიკონფერენციები

2015 წლის 19 ივნისს ევროპის უნივერსიტეტის 
სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტი-
ტუ ტისა და სამართლის მეცნიერთა კავში-
რის ერთობლივი ორგანიზებით ჩატარდა სა-
ერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
„მა რ  თლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები 
და მათი დაძლევის გზები“, სადაც მონა-
წილეობდნენ სამართლის დარგის აღია-
რებული ქართველი და უცხოელი მეც ნიე-
რები, ექსპერტები, მოსამართლეები და 
ად ვოკატები. კონფერენციას ესწრებოდნენ სა-
სა მართლო ხელისუფლების, საერთაშორისო 
ორგანიზაციების, ქართული არა სამ თავრობო 
ორგანიზაციების, უნივერსიტეტებისა და სამეც-
ნიერო წრეების თვალსაჩინო წარმომად გენ ლები 
(იხ. „სამართალი და მსოფლიო“. მე-2 ნომერი).

CONFERENCES

On June 19, 2015, the Scientifi c-Research 
Institute of law of European University and the 
union of scientists of law jointly organized  the 
international scientifi c conference “Actual prob-
lems of justice and ways of overcoming them”, 
where participated Georgian and foreign scien-
tists, experts, judges and advocates of standing 
reputation in the fi eld of law. The conference was 
attended by prominent representatives of judi-
cial power, international organizations, Georgian 
non-governmental organizations, universities 
and scientifi c community. (See “law and world”, 
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2016 წლის 14 აპრილს ევროპის 
უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო სა -
მეც  ნიერო კონფერენცია „სისხლის სამარ-
თლის მეცნიერების თანამედროვე ტენ დენ-
ციები“. სტუმრების წინაშე წარდგა ევროპის 
უნივერსიტეტში სპეციალური მოწვევით მყოფი 
ფლორიდის შტატის მოსამართლე, ბატონი მარკ 
სპაისერი (აშშ). მან თავის 33 წლიანი ამე რიკული 
გამოცდილება გაუზიარა ქართველ კოლეგებს 
(იხ. „სამართალი და მსოფლიო“. მე-4 ნომერი).

the 2nd number)

On April 14, 2016, in European University was 
held international scientifi c conference “The con-
temporary tendencies of criminal law science”. 
The judge of Florida, (USA) Mr. Mark Spaiser, 
being with special invitation in European univer-
sity came out Before the guest. He shared his 
33 years experience to his Georgian colleagues. 
(see: “law and world”, the 4th number)
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სასაერთაშორისო სასწავლო ერთაშორისო სასწავლო 
სასერტიფიკატო კურსებისასერტიფიკატო კურსები

საერთაშორისოსაერთაშორისო
საარბიტრაჟო  საარბიტრაჟო  
სამართალისამართალი

2015 წლის 9-19 ოქტომბერს ევროპის 
უნივერსიტეტს, სამართლის სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, 
ვირჯინიის შტატის რიჩმენის უნივერსიტეტის 
პროფესორი რობ ჰოუკინსი ესტუმრა 
(აშშ). ამერიკელმა პროფესორმა ევროპის 

  

INTERNATIONAL TRAINING 
CERTIFICATE COURSES

International International 
Arbitration Arbitration 
LawLaw

On October 9-19, 2015 Ron Howkins, the 
Professor of Richman University of Virginia 
(USA) has visited to European University by or-
ganizing of Scientifi c-research institute of law. 
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უნივერსიტეტში სტუდენტებისათვის 10 დღიანი 
სასწავლო კურსი ჩაატარა შემდეგ თემებზე: 
საერთაშორისო საარბიტრაჟო სამართალი; 
ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია.

ამერიკელი პროფესორის ლექციებმა სტუ-
დენტთა განსაკუთრებული მოწონება დაიმ-
სახურა. ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური 
საბჭოს გადაწყვეტილებით რობ ჰოუკინსს სას-
წავლო პროცესში შეტანილი წვლილისათვის 
ევროპის უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის 
ხარისხი მიენიჭა.

 

The American professor conducted ten days 
training course for students in European Univer-
sity on the following issues: International arbitral 
law; the constitution of United States.

The lectures of American professor were de-
served the special approval by the students. Ac-
cording to the decision of the Academic Council 
of the European University, Rob Hawkins has 
been awarded an honorary doctorate degree by 
the European University for contribution to the 
educational process.
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სასჯელის უმაღლესი ზომა სასჯელის უმაღლესი ზომა 
აშშ-შიაშშ-ში

2016 წლის 11 აპრილს ევროპის უნივერ-
სიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის ორგანიზებით ევროპის უნივერ-
სიტეტში გაიმართა ღია საჯარო ლექცია 
თემაზე „სასჯელის უმაღლესი ზომა აშშ-
ში“. მომხსენებელმა მარკ სპეისერმა განი-
ხილა ამერიკის შეერთებული შტატების 
მართლმსაჯულების თავისებურებები. აღნიშ-

The highest level of punishment The highest level of punishment 
in the USin the US

On April 11, 2016, the Scientifi c-Research 
Institute of European University organized an 
Open Public Lecture on the topic “The high-
est level of punishment in the US “ at the Eu-
ropean University. The Speaker Mark Speiser 
reviewed the peculiarities of the justice of the 
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ნული ღონისძიების ფარგლებში ევროპის უნი-
ვერ სიტეტსა და ქ. მაიამის (აშშ, ფლორიდა) 
სასამართლოს შორის გაფორმდა მემორანდუმი 
ევროპის უნივერსიტეტის საუკეთესო სტუდენტის 
გამოსავლენად, რომელიც სტაჟირებას ფლო-
რიდის სასამართლოში გაივლიდა. ფლორიდის 
მოსამართლემ მარკ სპეისერმა კონკურსში საუ-
კეთესო სტუდენტი გამოავლინა. აღნიშნული 
პროექტის ფარგლებში ევროპის უნივერსიტეტის 
სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტმა, ნათია 
როსტომაშვილმა, 2017 წლის დეკემბერში ქ. 
მაიამის სასამართლოში ერთთვიანი პრაქტიკა 
გა იარა. აღნიშნული პროექტი ევროპის უნი-
ვერსიტეტსა და ქ. მაიამის სასამართლოს შო-
რის კვლავაც გაგრძელდება.

United States of America. During the project 
was signed the memorandum by the European 
University and the court of Miami (USA, Florida) 
in order to name the best student of the Euro-
pean University, who would be an intern in court 
of Florida. The judge of court of Florida, Mark 
Speiser has named the best student. During 
this project in December, 2017 one month prac-
tice was conducted in Miami court by a student 
of faculty of law of European University, Natia 
Rostomashvili. The mentioned project between 
the European University and Court of Miami will 
continue again. 
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მსოფლიო მსოფლიო 
სამართლებრივი სისტემებისამართლებრივი სისტემები

2016 წლის 15 ოქტომბრიდან 22 ოქტომბრის 
ჩათვლით, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის 
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ორ გა-
ნიზებით, ევროპის უნივერსიტეტ ში „მსოფ-
ლიო სამართლებრივი სისტემების“ სპეც-
კურსი ჩატარდა. აღნიშნული პროგრა მა 
მსმე ნელთათვის ანგლოამერიკული სამარ-
თლის თავისებურებების სწავლებას მო იცავ და. 
პროგრამას უძღვებოდნენ აშშ-დან მოწ ვეული 
სტუმრები: ფლორიდის შტატის მო სამართლე 
მარკ სპეისერი და კალიფორნიის უნი-
ვერსიტეტის პროფესორი როჯერ ჰიატი.

World Legal SystemsWorld Legal Systems

From 15 October to 22 October, 2016, the 
Scientifi c-Research Institute of European Uni-
versity organized a special course on “World 
Legal Systems” at the European University. This 
program included the study of the peculiarities 
of Anglo-American law. The program was led by 
invited guests from the US: Judge Mark Speiser 
of Florida and Professor Roger Hayat of the Uni-
versity of California.
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ინგლისის თავისუფლებისინგლისის თავისუფლების
დიდი ქარტია და დიდი ქარტია და 
მისი ამერიკული მისი ამერიკული 
მემკვიდრეობა: მემკვიდრეობა: 
1215 წლიდან დღემდე1215 წლიდან დღემდე

2017 წლის 13-18 მარტს ევროპის უნივერ-
სიტეტში სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის ორგანიზებით ჩატარდა სპეცი-
ალური სასწავლო კურსი: „ინგლისის თა ვისუფ-
ლების დიდი ქარტია და მისი ამერიკული 
მემკვიდრეობა 1215 წლიდან დღემდე“. კურ-
სის ფარგლებში ევროპის უნივერსიტეტის სპე-
ციალური კონკურსით შერჩეულმა სტუდენტებმა 
ინგლისურ ენაზე მოისმინეს ლექციები თა-
ვისუფლებათა დიდი ქარტიის (Magna Charta) 
შექმნის, განვითარებისა და თანამედროვე 
ამერიკულ კანონმდებლობაში მისი როლის 
შესახებ. კურსს უძღვებოდა ტეხასის შტა-
ტის სენტ მერის უნივერსიტეტის სამართლის 
სკო ლის პროფესორი ვინსენტ ჯონსონი (აშშ). 
გამოცდის ჩაბარების შემდგომ, სტუდენტებს 
გადაეცათ სენტ მერის უნივერსიტეტის (აშშ) 
სერ ტიფიკატები. აღნიშნულ სასწავლო კურსში 
ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტების გარდა 
სხვა სასწავლებლის სტუდენტებმაც მიიღეს მო-
ნაწილეობა.

The Great Charter The Great Charter 
of the Liberties of England and of the Liberties of England and 
its American heritage: its American heritage: 
from 1215 to the from 1215 to the 
present daypresent day

On March 13-18, 2017, by the European Sci-
entifi c-Research Institute of law was organized 
a special training course: ” The Great Charter 
of the Liberties of England and its American 
heritage: from 1215 to the present day”. Under 
the course, students selected by the Special 
Competition of the European University have 
attended lectures in English language on the 
creation, development and on its role in modern 
American legislation of The Great Charter of the 
Liberties (Magna Carta). The course was led by 
Vincent Johnson, professor of law of St. Mary’s 
University of Texas (USA). After passing the 
exam, students were awarded the certifi cates 
from St. Mary’s University (USA). Apart from the 
students of the European University, students 
of another universities also participated in this 
study course.
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სამოქალაქოსამოქალაქო
სამართალწარმოება აშშ-შისამართალწარმოება აშშ-ში
საერთაშორისო სამართლისსაერთაშორისო სამართლის
შედარებით კონტექსტშიშედარებით კონტექსტში

2017 წლის 2-13 ოქტომბერს ევროპის 
უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით ევროპის 
უნივერსიტეტში ჩატარდა საერთაშორისო 
სამართლის სპეცკურსი: “სამოქალაქო სამარ-
თალწარმოება აშშ-ში”. კურსს უძღვებოდა 
ამერიკელი პროფესორი, სამოქალაქო სამარ-
თლის ექსპერტი და ადვოკატი – თომას პო-
უპი. შესაბამისი ტესტირების ჩაბარების 
შე მ დეგ მსმენელებს გადაეცათ ავსტრიის სა-
ერთა შორისო სამართლის სწავლების ცენ ტრის 
სერტიფიკატები.

          

Civil litigation in the US Civil litigation in the US 
in context of comparison in context of comparison 
with international lawwith international law

On October 2, 2017, the Scientifi c Research 
Institute of European University organized a Spe-
cial Course of International Law “Civil litigation 
in the US” at European University. The course 
was led by an American professor, civil law ex-
pert and advocate - Thomas Poop. After passing 
the relevant test, the students were awarded the 
certifi cates by the Training Center of the Interna-
tional Law of Austria.
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ადამიანის უფლებები ადამიანის უფლებები 
საერთაშორისო სამართალშისაერთაშორისო სამართალში

2017 წლის 16-20 ოქტომბერს ევროპის 
უნი ვერ სიტეტის სამართლის სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტის ინიციატივითა და ორ-
განიზებით ევროპის უნივერსიტეტში ჩა ტარდა 
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საე რთა-
შორისო ინსტიტუტის სასწავლო გას ვლი თი 
ტური. ეს ინსტიტუტი ადამიანის უფლება თა 

Human rights Human rights 
in international lawin international law

On October 16-20, 2017, By the initiative of 
the Scientifi c - Research Institute of European 
University was held a study tour of the Interna-
tional Institute of Strasburg in Human Rights at 
European University. This institution is affi liated 
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ევროპულ სასამართლოსთანაა აფილირებუ-
ლი. მსგავსი ღონისძიება პირველად გაიმართა 
ამიერკავკასიაში. ღონის ძიების ფარგლებში 
ევროპის უნივერსიტეტში საფრანგეთის ელჩი 
საქართველოში – პასკალ მენიე და საელჩოს 
კოოპერაციული ატაშეები, საქართველოს პარ-
ლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 
თავ ჯდომარე – ეკა ბესელია, პარლამენტის წევ-
რები, საქართველოს ომბუდსმენის პირველი 
მოადგილე – ეკა კაციტაძე, საქართველოს მთა-
ვარი პროკურატურის სამართალწარმოების 
პროცესში ჩადენილი დანაშაულის გამოძიების 
დეპარტამენტის უფროსი – ირაკლი ნადარე-
იშვილი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს აკადემიის წარმომადგენლები და 
არასამთავრობო ორგანიზაციების იურისტები 
იმყოფებოდნენ. პროგრამის მხარდამჭერი 
იყო საქართველოში საფრან გეთის საელჩო და 
გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი. 
სასწავლო საწვრთნელ კურში მონაწილეობა 
მიიღეს ქართველმა ადვოკატებმა, მოსა-
მართლეებმა, პროკურატურის თანამ შრომ-
ლებმა და საქართველოს სხვადასხვა უნივერ-
სიტეტის სტუდენტებმა. პროექტში აგრეთვე 
მონაწილეობას იღებდნენ უცხო ქვეყნის მო-
ქალაქეები სომხეთიდან და უკრაინიდან. 

მოწვეულ ექსპერტებს შორის იყვნენ: რიკ 
ლევსონი – ლეიდენის უნივერსიტეტის სამარ-
თლის სკოლის პროფესორი (ჰოლანდია), 
ანტუან მადელენი – ადამიანის უფლებათა სა-
ერ  თაშორისო ფედერაციის დირექტორი, ანტუან 
კაბორე – მანჩესტერის უნივერსიტეტი, ზუზანა 
კოვალოვა – გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 
კომისარიატის ექსპერტი.

კურსის ბოლოს პროექტის მონაწილეებს ჩა-
უტარდათ საბოლოო ტესტირება და გადაეცათ 
შესა ბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სე რ-
ტიფიკატები. სტრასბურგის ადა მიანის უფლე-
ბათა საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოავლინა 
პროექტის გამარჯვებული – თსუ-ს სტუდენტი 
ესმა გუმბერიძე. იგი 2018 წლის ივლისში 
სტრასბურგში ერთთვიან სალექციო კურსზე 
გაემ გზავრება. ევროპის უნივერსიტეტის სამა-
რთლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი 
და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა საერ-
თაშორისო ინსტიტუტი აღნიშნულ პროექტს მო-
მავალშიც გააგრძელებენ.

with the European Court of Human Rights. Such-
like event was held for the fi rst time in the south 
Caucasus. During the event French ambassador 
in Georgia - Pascal Menie and cooperative at-
tachés of the Embassy, Chairman of the Legal 
Issues Committee of the Parliament of Geor-
gia - Eka Beselia, members of Parliament, fi rst 
Deputy Ombudsman - Eka Katsitadze, head of 
Investigation Department of Crimes committed 
in the Process of Conviction at the Chief Pros-
ecutor’s Offi ce – Irakli Nadareishvili, representa-
tives of the Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Georgia and lawyers of NGOs were 
presented. The program was supported by the 
French Embassy in Georgia and the UN High 
Commissioner for Refugees. In study training 
course participated Georgian advocates, judges, 
cooperatives of prosecutors’ and students from 
different universities. In the project also partici-
pated citizens of foreign countries from Armenia 
and Ukraine. 

Among the invited experts were: Rick Levson 
- professor of School of Law Leiden University 
(Holland), Antoine Madelen - Director of the In-
ternational Federation of Human Rights, Antoine 
Cabore - University of Manchester, Zuzana Kov-
alalova - Expert of the UN High Commissioner 
for Refugees.

At the end of the course participants of the 
project were done the tests and were awarded 
the relevant knowledge confi rmation certifi cates. 
Strasbourg International Institute of Human 
Rights named a winner Esma Gumberidze, a 
student of Tbilisi State University. She will leave 
for a month-long lecture course in Strasbourg in 
July 2018.

The Scientifi c-Research Institute of law of 
European University and International Institute of 
human rights of Strasburg will continue the men-
tioned project in the future as well. 
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ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სა-
მეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი აგრძელებს 
საერთაშორისო პროექტებზე აქტიურ მუშა-
ობას და სამართლის სამეცნიერო წრეებს 
მომავალშიც ბევრ საინტერესო სიახლეს ჰპირ-
დება.

პატივისცემით,
ინსტიტუტის დირექტორი
იოსებ კელენჯერიძე

The Scientifi c-Research Institute of law of 
European University continues active working 
on international projects and promises scientifi c 
community many interesting news in the future 
as well. 

Sincerely,
The director of Institute 

IOSEB KELENJERIDZE


