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ევროპის უნივერსიტეტის

სამართლის სამეცნიერო კვლევითმა 
ინსტიტუტმა

2019 წელს
შემდეგი აქტივობები განახორციელა

The scientific research institute of law of the European University
carried out the following activities in 2019
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გამოიცა „სამართალი და მსოფლიოს“ ორი გეგმიური (# 11,13) და ერთი 
სპეციალური (# 12) ნომერი.

გამოცემებში დაიბეჭდა სამართლის დარგში აღიარებული ქართველი და უცხოელი 
ავტორების სამეცნიერო პუბლიკაციები. სპეციალური (მე-12) გამოცემა მიეძღვნა 2019 
წლის 19 ოქტომბრის საერთაშორისო კონფერენცის შრომებს. 

სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო 
გამოცემა „სამართალი და მსოფლიო“ 2015 წლიდან გამოდის. ჟურნალში სტატიები 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე იბეჭდება. სარედაქციო კოლეგიის წევრები 
პერიოდულად იკრიბებიან და ჟურნალის სამომავლო პერსპექტივებზე მსჯელობენ.

„სამართალი და მსოფლიო’’ ღირსეულ ადგილს იმკვიდრებს საერთაშორისო 
სამეცნიერო წრეებში. მსოფლიო სამეცნიერო საზოგადოების მიერ აღიარებული 
საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზების მხრიდან „სამართალი და მსოფლიოს“ აღიარება 
შეუქცევად პროცესად იქცა. 

Two planned (# 11 and 13) and one special (# 12) issues of “Law and world” were 
published 

Scientific publications of Georgian and foreign authors recognized in the field of law were published 
in the publications. The special issue (12th) was dedicated to the international conference of Octo-
ber 19, 2019. 

The editorial board selected new foreign members.     
The international scientific publication “Law and World” of the scientific-research institute of law has 
been issued since 2015. Articles in the journal are published in English and Georgian. Members of 
the editorial board meet from time to time and discuss future prospects of the journal. 

“Justice and World” gets its prominent position in scientific circles.     
Recognition of “Justice and World” by the international scientific bases of the world scientific circles 
has become an irreversible process. 
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2
„სამართალი და მსოფლიოს“ საერთაშორისო აღიარება

2.1. Crossref
Crossref არის საერთაშორისო ასოციაცია, რომელიც სამეცნიერო გამომცემლობებს, 
ბიბლიოთეკებს და სამეცნიერო წრეებს აერთიანებს. იგი კვლევების წარმოებას, 
ციტირებას და მათზე წვდომას ამარტივებს.

აღნიშნული პარტნიორობა ხელს შეუწყობს  „სამართალი და მსოფლიოს“ ავტორების 
სამეცნიერო კვლევებისა და მიღწევების მეტად წარმოჩენას, საერთაშორისო 
საზოგადოებისათვის მათ გაცნობას და სამართლის მეცნიერების განვითარებას.

2.1. THE JOURNAL “LAW AND THE WORLD” HAS BECOME A PARTNER OF 
CROSSREF 

Crossref is an international association working with publishers, libraries, and scientific circles. 
Crossref makes research outputs easy to find and assess. 

The partnership contributes to promote the scientific researches and achievements of the authors 
of “Law and the World”, Introducing them to the international community and developing of law 
science.

2.2. JOURNAL FACTOR 

2.2 ჟურნალი სამართალი და მსოგლიო JOURNAL FACTOR - ის საერთაშორისო ბაზაში.  

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალმა 
„სამართალი და მსოფლიო“ JOURNAL FACTOR-ის საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა.

JOURNAL FACTOR არის საერთაშორისო ფორუმი რომელიც მიზნად ისახავს კვლევითი 
მუშაობის და ცოდნის გაზიარებას სხვადასხვა სფეროში. იგი ასობით ჟურნალს 
აერთიენებს ადამიანთა მოღვაწეობის სხვადასხვა სფეროდან. Journal Factor თავის 
ბაზაში  მაღალ ხარისხიან ჟურნალებზე ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს.
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2.2. JOURNAL FACTOR

2.2. JOURNAL ,,LAW AND THE WORLD“ IN JOURNAL FACTOR INTERNATIONAL DATABASE

The journal of European University Scientific Research Institute of Law  “Law and the World" has 
gained international recognition of JOURNAL FACTOR.

Journal Factor is a globally recognized forum for promoting research work and knowledge sharing 
in various fields of human activity. It brings together hundreds of journals from various fields of 
human activity. The Journal Factor provides access to high quality journals in its database.

2.3. ISSN

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი 
''სამართალი და მსოფლიო” ISSN-ის საერთაშორისო ბაზაში გაწევრიანდა.
ISSN საერთაშორისო მთავრობათაშორის ორგანიზაციას წარმოადგენს, რომელსაც 
აქვს წვდომა აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო სერიული გამოცემების ბეჭდურ და 
ინტერნეტ ვერსიებზე.

პორტალი ISSN-ში დარეგისტრირებულ ჟურნალებს საშუალებას აძლევს  
ხელმისაწვდომნი იყვნენ საერთაშორისო დონეზე და ამასთანავე ქონდეთ წვდომა 
საერთაშორისო მონაცემთა ბაზაზე, რომელიც შეიცავს  ბეჭდურ და ციფრულ 
ჟურნალებს, გაზეთებსა და სამეცნიერო ბლოგებს მსოფლიოს 100-ზე მეტი ქვეყნიდან.

ბაზაში შეგიძლიათ იპოვოთ და გამოიყენოთ 1,8 მილიონზე მეტი ბეჭდური და 200 000-ზე 
მეტი ციფრული სტატია. ISSN ყოველწლიურად 60,000-ზე მეტ ახალ სტატიას ამატებს 
სხვადასხვა პროფესიული ბიბლიოთეკის ქსელს.
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2.4. DOI

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალმა 
,,სამართალი და მსოფლიო” DOI-ის (Digital Object Identifier) უნიკალური კოდი მიიღო.
DOI - ციფრულ ქსელში ინტელექტუალური საკუთრების მუდმივად იდენტიფიცირების 
უნიკალური საშუალებაა. 
„სამართალი და მსოფლიოს“ მიენიჭა უნიკალური კოდი - DOI:10.36475, რომლის 
საშუალებითაც ჟურნალის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 
ინტერნეტ სივრცეში და იგი ასევე ჟურნალის პრესტიჟისა და ცნობადობის 
განმსაზღვრელია.

2.4. DOI

European University Scientific-Research Institute journal "Law and the World" has recently got 
unique code of DOI(Digital Object Identifier).
DOI (Digital Object Identifier) is a unique alphanumeric identifier applied to a specific piece of intel-
lectual property, presented in an online environment.
“Law and the World” has been given a unique code - DOI: 10.36475 through which any information 
about the journal and its issues is available online. It also determines the journal’s prestige and 
recognition.

2.3. ISSN

European University Scientific-Research Institute journal "Law and the World" has recently joined 
ISSN International database.
ISSN is an international intergovernmental organization with access of print and online versions of 
various international publication.

The portal enables ISSN-registered journals to be accessed internationally and to have access on 
international databases, which includes print and digital magazines, newspapers and scientific 
blogs from more than 100 countries.

You can find and use over 1.8 million print and over 200,000 digital articles in the database. ISSN 
annually adds more than 60,000 articles to various professional library networks.
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2.5.  IJ FACTOR

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალმა 
„სამართალი და მსოფლიო“ საერთაშორისო ინდექსირებადი ბაზის IJ FACTOR-ის 
შეფასება (Impact Factor) მოიპოვა. ჟურნალის რეიტინგი 3.65 ქულით განისაზღვრა (Rank-
ing: A+), რაც „სამართალი და მსოფლიოს“ მაღალ საერთაშორისო ავტორიტეტს 
განაპირობებს. აღსანიშნავია, რომ IJ FACTOR-ის ბაზაში შეფასების 8 საფეხურიანი 
სისტემა მოქმედებს (B; B+; B++; B+++; A; A+; A++; A+++) სადაც „სამართალი და 
მსოფლიო“ ერთ-ერთ მაღალ ნიშნულს იკავებს.

IJIFACTOR (The International Journal Impact Factor) არის მსოფლიოში არსებული 
მონაცემთა ბაზებისა და ჟურნალების საჯაროდ ხელმისაწვდომი არაკომერციული 
პორტალი.

იგი კვლევისა და სამეცნიერო წრეებისათვის მნიშვნელოვანი ღირებულებების 
მატარებელია, რადგან მსოფლიოში არსებული მაღალი ხარისხის, 
რეფერირებად-რეცენზირებადი ჟურნალებისა და უამრავ სტატიის 100%-იან 
ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს.
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2.5.  IJ FACTOR

European University Scientific-Research Institute journal "Law and the World" has acquired 
assessment (Impact Factor) of the International Indexing base  - the IJ FACTOR. The ranking rating 
is 3.65 points (Ranking: A +), which ensures high international authority and recognition of "Law and 
the World". It should be noted that the IJ FACTOR has 8 steps of assessment system (B + B ++; B 
+++; A; A +; A ++; A +++) where "Law and the World" gets one of the highest marks.

International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) is a publicly available, non-profit portal of world’s 
databases and journals. It is important for research and scientific society, as it provides 100% public 
availability of high-quality, peer-reviewed journals and numerous articles from all over the world.

The International Journal Impact Factor (IJIFACTOR) is a non-commercial portal of world scientific 
bases and journals available publically. It is of high significance for the scientific circles since it 
ensures 100 % availability of high quality, peer-reviewed journals and a numerous amount of 
articles in the world.  

10 June, 2019
https://www.eu.edu.ge/ge/news/1177-zhur-
n a l - s a m a r t a l i - d a - m s o -
plios-kidev-erti-saertashoriso-aghiareba

MOOR...
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პროფესიული საკვალიფიკაციო კურსები

3.1. სისხლის სამართლის პროცესი

18-29 მარტს, სისხლის სამართლის პროცესის საკვალიფიკაციო კურსი ჩატარდა, 
რომელსაც ამერიკელი ადვოკატი, პროფესორი მარტინ მარტინეზი უძღვებოდა. კურსში 
მონაწილეობა მიიღეს როგორც ევროპის უნივერსიტეტის, ასევე საქართველოს 
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებმა.

ტესტირების წარმატებით ჩაბარების შემდგომ, სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ. 
გამოვლინდა ყველაზე წარმატებული სტუდენტი - ბექა ლაგურაშვილი, რომელიც 
„იურისტების სამყაროს“ სასაჩუქრე ვაუჩერით დაჯილდოვდა.

მარტინ მარტინეზმა უმაღლესი განათლება ლოს ანჯელესში (კალიფორნია) მიიღო. მან 
შემდგომი პროფესიული წვრთნა რენე კასინის ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
ინსტიტუტში და საერთაშორსი სამართლის ჰააგის აკადემიაში გაიარა. ამჟამად, 
იკავებს არბიტრის თანამდებობას კალიფორნიის უზენაეს სასამართლოში.
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Professional qualification courses

3.1. Criminal law process

1On March 18-29, the qualifictaion course in criminal law was conducted which was led by the 
Amerucan lawyer, professor Martin Martinez.   Students of the law faculty of the European Universi-
ty as well as other ones in Georgia took part in the course.  After successfully passing the tests, 
students were awarded with certificates. The most successful student was identified – Beka Lagu-
rashvili who was granted the gift voucher of the “World of Lawyers”.  

MARTIN JAMES MARTINEZ has acquired higher education at Los Angeles (California) He has got 
his professional qualification at René Cassin International Institute of Human Rights and The 
Hague Academy of International Law. Recently,  he is an Arbitrator at Superior Court of California.
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3.2. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო

15-25 ოქტომბრს, ამერიკელი პროფესორის, ადვოკატ დევიდ კოლბეს პროფესიული 
საკვალიფიკაციო კურსი: „ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო“ ჩატარდა.

კურსში საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტის 
სტუდენტებმა და პროფესიონალმა იურისტებმა მიიღეს მონაწილეობა. ტესტირების 
საფუძველზე, აშშ-ს საელჩოს წარმომადგენლებმა, მონაწილეებს საერთაშორისო 
სერტიფიკატები გადასცეს.

დევიდ კოლბემ მონაწილეობა მიიღო აგრეთვე ევროპის უნივერსიტეტის მიერ 19 
ოქტომბერს გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში: 
„მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები“.

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო ჟურნალ „სამართალი და 
მსოფლიოს“ სარედაქციო კოლეგიის გადაწყვეტილებით, პროფესორი დევიდ კოლბე 
ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრად აირჩიეს.

პროფესორი დევიდ კოლბე ვალპარაისოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 
დოქტორია (აშშ. ინდიანას შტატი). იგი არის ინდიანას შტატის ადვოკატთა ასოციაციის 
და ინდიანას შტატის ადვოკატთა ასოციაციის ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის 
წევრი.

law.org.ge



სტატია

law.org.ge



4
საერთაშორისო კონფერენცია

19 ოქტომბერს, სასტუმრო თბილისი მერიოტში საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია: „მართლმსაჯულების აქტუალური პრობლემები“ გაიმართა.

კონფერენციის მომხსენებლებმა ქართულ მართლმსაჯულებაში არსებულ 
გამოწვევებზე, მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტების ქართულ 
მართლმსაჯულებაში დანერგვის პრაქტიკასა და მიმდინარე პროექტებზე ისაუბრეს.

მომხსენებლებს შორის იყვნენ ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენლები, 
აკადემიური წრეები, უცხოელი სტუმრები და საფრანგეთის საელჩოს 
წარმომადგენლები. სიტყვით წარსდგნენ სტრასბურგის სასამართლოს ყოფილი 
მოსამართლე მინდია უგრეხელიძე, ჰააგის სასამართლოს თბილისის ოფისის 
ხელმძღვანელი კაუპო კანდი, ამერიკელი ადვოკატი, პროფესორი დევიდ კოლბე და 
ქართველი ექსპერტები.

3.2. The jury court

On October 15-25, the professional qualification raising course the “Jury Court”    was conducted 
by David Colbey.   
Students of law faculties of various universities of Georgia and professional lawyers took part in the 
course. On the basis of testing, USA embassy representatives granted international certificates to 
participants. 

David Colbey also participated in the international scientific conference organized by the European 
University “Actual Problems of Justice” held on October 19. 

On the basis of the decision of the editorial board of the scientific law journal of the European Uni-
versity, professor David Colbey was elected as the editorial board member of the journal.

Professor David Colbey is the Professor of Law of the University of Valparaiso (USA. State of Indi-
ana). He is the member of the association of lawyers of the state of Indiana and the editorial board 
member of the journal of lawyers of the state of Indiana. 
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4
International Conference

On October 19, the international scientific conference “Actual Problems of Justice” was held at the 
Tbilisi Marriot Hotel. 

The presenters talked about existing challenges in justice, the practice of introducing international 
standards of justice in the Georgian justice field and current projects.  

Representatives of various branches of authorities were among the presenters as well as the aca-
demic circles, foreign visitors and representatives of the Embassy of France. The former judge of 
Strasbourg court Mindia Ugrekhelidze, head of Tbilisi office of the Hague Court Kaupo Kandi, the 
American lawyer/attorney professor David Colbey and Georgian experts made speeches.    

On 19th of October, was held an International Scientific Conference on: "Current Problems of Jus-
tice" by the Law Research Institute of European University. 

The Guest speakers talked about challenges in Georgian justice, the practice of implementing inter-
national standards in Georgian justice and current projects.

The guest speakers were Georgian practicing professors as well as foreign lawyers and guests who 
shared their international experience with their Georgian colleagues.
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5
მასტერ-კლასები

5.1.შეხვედრა კაუპო კანდთან

2019 წლის 26 ივნისს, სამართლის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტის ინიციატივით 
ევროპის უნივერსიტეტს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს 
საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი კაუპო კანდი და იუსტიციის სამინისტროს 
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო 
წარმომადგენლობის დეპარტამენტის უფროსი ბექა ძამაშვილი ეწვივნენ.

სტუმრებმა სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტებთან შეხვედრაზე საერთაშორისო 
სისხლის სასამართლოს მანდატზე, პროცედურებზე, სასამართლოს ორგანოებზე და 
პროცესში მოწმეთა მონაწილეობაზე ისაუბრეს. მსმენელები რუსეთ-საქართველოს 
ომის შესახებ სისხლის საერთაშორისო სასამართლოს გამოძიებით დაინტერესდნენ.
 
„გამოძიება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის, 
ქალბატონ ფატუ ბენსუდას მიმართვის საფუძველზე დაიწყო, აღნიშნული მოთხოვნით 
მან თავდაპირველად წინასასამართლო პალატას მიმართა. მოთხოვნა ასევე 
წარადგინეს ქართულმა ორგანიზაციებმა და დაზარალებულებმა. საქართველოს 
ხელისუფლებამ ასევე მხარი დაუჭირა სასამართლოს მიერ გამოძიების დაწყებას. 
გამოძიების ეტაპზე საქმე კონფიდენციალურია, იმავე ანალოგიით, როგორც ეს 
ნებისმიერი ეროვნული გამოძიების დროს ხდება“, – განაცხადა კაუპო კანდმა.

კაუპო კანდი ესტონელი დიპლომატია, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა 
საქართველოში სხვადასხვა პოზიციაზე და ძალიან კარგად იცნობს 
რუსეთ-საქართველოს შორის კონფლიქტის ასპექტებს. ამ თანამდებობაზე 
დანიშვნამდე იგი საქართველოში ევროკავშირის მონიტორინგის მისიის ანალიტიკურ 
დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა.
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5
Master Classes 

5.1. A meeting with Kaup Okand 

On June 26, 2019, upon the initiative of the scientific-research institute of law, the head of the Geor-
gian office of international criminal law court Kaup O’Kandi and head of the department of the state 
representation of the Ministry of Justice in international human rights courts visited the European 
University.   
       
At the meeting with the law faculty students visitors talked about the mandate of the international 
criminal law, procedures, court bodies and participation of witnesses in the process. Participants got 
interested in the investigation of international criminal court of the Russia-Georgia war. 
“Investigation started on the basis of the referral of the prosecutor of international criminal court Ms. 
Fatuben Suda. She first applied to the pre-court chamber initially. Request was also submitted by 
Georgian organizations and victims. The Georgian authorities also supported initiation of investiga-
tion by the court. At the investigation stage the case is confidential similar to any other national 
investigation,” – stated Kaup O’Kandi.   
     
Kaup O’Kandi is the Estonian diplomat who has been working for many years in Georgia at various 
positions and knows very well the aspects of conflict between Russia and Georgia. Before being 
appointed on this position, he headed the analytical department of the monitoring mission of EU in 
Georgia.

5.2. მოსამართლის პროფესიული ქცევის სტანდარტები

2019 წლის 12 ივნისს, ევროპის უნივერსიტეტში, ამერიკელმა მოსამართლემ 
ფლორიდის შტატიდან მარკ სპეისერმა, მასტეკლასი ჩაატარა თემაზე: „მოსამართლის 
პროფესიული ქცევის სტანდარტები“. 

ამერიკელი მოსამართლე ქართველ მსმენელებს ესაუბრა მოსამართლის პროფესიული 
ქცევის მოთხოვნებზე, როგორც საერთაშორისო კუთხით, ასევე აშშ-ს კანონმდებლობის 
მიხედვით. მან თავის სამოსამართლო პრაქტიკიდან სხვადასხვა პრეცედენტები 
გაიხსენა, ისაუბრა მოსამართლეთა საკანონმდებლო რეგულაციებზე აშშ-ს მაგალითზე 
და იგი საერთაშორისო სტანდარტებს შეადარა. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში 
წარიმართა. მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატი.
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5.2. Professional Conduct Standards of Judges 

On June 12, 2019, the American judge from the state of Florida, Mark Speisers codnucted a master 
class: “Professional Conduct Standards of the Judge”. 

The American judge talked with the Georgian audience about the professional conduct require-
ments of judges from both the international and USA legislation perspectives. He recalled several 
precedents from his professional experience, talked about legislative regulations of judges using 
the USA example and compared it with international standards. This was a question and answer 
type of session and participants were awarded with certificates.   
   
There will be underlined the requirements of professional behavior of the judge according the inter-
national and US legislation.

Mark Speiser has a long-term partnership with the European University. He has repeatedly deliv-
ered public lectures and trainings at the European University. The best student of the European Uni-
versity passed a one-month practice at the Miami (USA) court by his initiative.

Mark A. Speiser has graduated from the American University (Washington D.C.) in 1969. Then he 
became the student of The University of North Carolina. Furthermore, after graduating from the 
latter, in 1976 finished his studies at Georgetown University (Washington D.C.). Speiser has 
worked at different places: U.S. Securities and Exchange Commission, U.S. Department of Justice, 
U.S. House of Representatives, State Attorney’s Office and Circuit Court Judge. Mark A. 
Speiser has conducted lectures to several leading universities not only in USA but in Post-Soviet 
countries as well, including: Masaryk university in Czech Republic, Tallinn University of Technology 
School of Law, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Minsk University, Belarusian 
State University School of Law and others
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6
საერთაშორისო თანამშრომლობა

6.1.  ფრანგული თანამშრომლობა

2019 წლის 8 ოქტომბერს, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევით 
ინსტიტუტს საფრანგეთის უნივერსიტეტის Panthéon-Assas Paris II-ის პროფესორი მარტინ 
კოლე ესტუმრა. სტუმარს თან ახლდნენ საფრანგეთის საელჩოს სამეცნიერო და 
საუნივერსიტეტო თანამშრომლობის ატაშე ელეონორე გარნიე და საქართველოში 
ფრანგული ინსტიტუტის წარმომადგენელი დევიდ ტეურტრი.

მხარეებმა მომავალი თანამშრომლობის გეგმები დასახეს. ფრანგული მხარის 
ინიციატივით ევროპის უნივერსიტეტთან ერასმუსის გაცვლით პროგრამებთან 
დაკავშირებით აქტიურად ითანამშრომლებენ.

6
International Cooperation

6.1.  French Cooperation 

On October 8, 2019 Professor Martin Cole of Panthéon-Assas Paris II visited the scientific-research 
institute of law of European University. He was accompanied by the scientific and university cooper-
ation attaché of the French Embassy Eleonor O’regarnie and the representative of the French Insti-
tute in Georgia David Teurt.   
 
Parties set future goals of cooperation. With the initiative of the French side, they will actively coop-
erate with the European University in respect with Erasmus exchange programs.
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6.2.   მაქს პლანკის ინსტიტუტი

28 ოქტომბერს, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს 
ფრაიბურგის მაქს პლანკის უცხოეთის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის 
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორი, გერმანიის დამსახურებული 
პროფესორი ჰანს იორგ ალბრეხტი ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში, იგი ინსტიტუტის 
მეცნიერ თანამშრომლებს შეხვდა. 

მხარეებმა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი და სამომავლო 
თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელეს. პროფესორმა ჰანს იორგ ალბრეხტმა 
თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა და ინსტიტუტს თანამშრომლობა ერთობლივ 
სამეცნიერო-კვლევით პროექტებში შესთავაზა.
ამასთანავე, სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე, მხარეები 
დანაშაულის პრევენციისა და შედარებითი კრიმინოლოგიის ერთობლივი ცენტრის 
შექმნაზე შეთანხმდნენ.

6.2.   The institute of Max Planck

On October 28, the director of the scientific-reseach institute of international criminal law of Max 
Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, honorary professor of Germany, Hans 
Iorgal Brekht  visited the scientific-research institute of the European University. Within the scope of 
the visit he met with the scientific research workers of the institute.   

The parties signed the Memorandum of Understanding and discussed prospects of future coopera-
tion. Professor Hans Iorgalbrekt expressed to desire to cooperate and offered the institute to coop-
erate in respect with joint scientific-research projects. Besides, on the base of the scientific-re-
search institute, parties agreed to establish the joint centre of crime prevention and comparative 
criminology. 
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6.3.   შტეფან ჰარენდორფის ვიზიტი

22 ნოემბერს, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტს 
გერმანიის გრეისფალდის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის, სისხლის სამართლისა და 
შედარებითი სისხლის სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი 
შტეფან ჰარენდორფი ოფიციალური ვიზიტით ეწვია.

ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში მხარეები ერთობლივი კონფერენციებისა და 
სემინარების ორგანიზებაზე შეთნხმდნენ.

6.2.   Visit of Stephen Harendorf 

On November 22, the head of the department of criminology, criminal law and comprative criminal 
law of the University of Greisfald of Gremnay, professor Stephan Harendorf visited the scientific-re-
search institute of law of the European University. Within the scope of mutual cooperation, the 
parties agreed to organize joint conference and seminars.
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