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იოსებ კელენჯერიძე
IOSEB KELENJERIDZE
დირექტორი
D I R E C T O R

ევროპის უნივერსიტეტის

სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 5 წლისაა

ძვირფასო მკითხველო,

სამართლის სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა ფუნქციონირება 2015 წლიდან დაიწყო. წელს ჩვენი სამეცნიერო გუნდი 5 

წლის იუბილეს აღნიშნავს.

ინსტიტუტისთვის ეს არც თუ ისე მცირე პერიოდი აღმოჩნდა, რათა განხორციელებული აცტივობები თქვენს წინაშე 

წარგვედგინა.

თავის საქმიანობის ფარგლებში ინსტიტუტი:

EUROPEAN UNIVERSITY 

SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF LAW IS 5 YEARS OLD

Dear reader,

Scientific Research Institute of Law has been functioning since 2015. This year our scientific team celebrates its 5th anniversary. 

For the institute, it was not short period for presenting the implemented activities to you. 

Within the framework of its activities, the institute:

- ახორციელებს სამეცნიერო კვლევით საქმიანობას სამართლის  

  სფეროში;

- ატარებს პროფესიულ საკვალიფიკაციო კურსებს უცხოელი 

  მოსამართლეების, პროკურორების, ადვოკატების,   

  პროფესორებისა და  

  სამართლის დარგში აღიარებული იურისტების ჩართულობით;

- გამოსცემს სამეცნიერო ჟურნალს „სამართალი და მსოფლიო“, 

  ჩართულია სამართლის სახელმძღვანელოებისა და  

  მონოგრაფიების 

  შექმნაში;

- თანამშრომლობს საქართველოსა და უცხო ქვეყნების სამეცნიერო 

 კვლევით  დაწესებულებებთან ერთობლივი სასწავლო და სამეცნიერო  

 ღონისძიებების ჩატარების მიზნით (როგორიცაა სტრასბურგის ადამიანის 

 უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი, გერმანიის მაქს კლანკის 

 სახელობის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის 

 სამართლის ინსტიტუტი და მსოფლიოს სხვადასხვა სამეცნიერო 

 კვლევითი ინსტიტუტები);

- ორგანიზებას უწევს სიმპოზიუმებს, ვორქშოპებსა და კონფერენციებს;

- მონაწილეობს სამეცნიერო კვლევით საგრანტო პროექტებში.

- Carries out scientific research activities in the field of law;

- Conducts professional qualification courses with the   

  involvement of   

  foreign judges, prosecutors, attorneys, professors and  

  lawyers 

  recognized in the field of law;

- Publishes the scientific journal „Law and World“. It is 

  involved in the  

  process of creation: law books and monographs; 

- Cooperates with scientific research institutions of foreign countries 

  in order to hold joint educational and scientific events ( such as the 

  Strasbourg International Institute for Human Rights; Max Planck 

  Institute for Foreign Affairs and International Criminal Law in 

  Germany and  various scientific research institutes from all around  

  the world);

- Organizes symposiums, workshops and conferences;

- Participates in Scientific research projects.

ამ ყველაფერში ჩართულია ინსტიტუტის სამეცნიერო გუნდი, რომელიც სამართლის დარგში აღიარებული მკვლევარებისგან 

შედგება.

ამჟამად, ინსტიტუტი აქტიურად აგრძელებს მუშაობას სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტებზე, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე 

The process is involved by scientific team of the institute, which consists of recognized researchers in the field of law.

Currently, Institute is actively working on various scientific grant projects, both within the country and internationally.



პროფესიული 
საკვალიფიკაციო 
კურსები

Professional qualification 

courses

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, სამართლის 

სფეროში ახალი ცოდნის გენერირების მიზნით, 

ყოველ წელს ატარებს კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელ კურსებს საერთაშორისო 

სამართალში. აღნიშნული კურსები 2016 

წლიდან, გაზაფხულსა და შემოდგომაზე 

ტარდება, და ეს უკვე ინსტიტუტის ტრადიციაა. 

კურსებს უძღვებიან ევროპიდან და ამერიკიდან 

მოწვეული ექსპერტები, მოქმედი 

მოსამართლეები, პროკურორები, ადვოკატები, 

პროფესორები, პირები, რომლებიც სამართლის 

სფეროში მაღალი ავტორიტეტით 

სარგებლობენ.

საკვალიფიკაციო კურსებში მონაწილეობას 

იღებენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი 

სტუდენტები, აკადემიური წრეების 

წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები და 

პრაქტიკოსი იურისტები. ინსტიტუტი 

ყოველწლიურად ასეულობით ასეთ მსმენელს 

მასპინძლობს.

თემატიკა განისაზღვრება მსოფლიოში 

მიმდინარე აქტუალური პროცესებისა და 

მსმენელთა ინტერესების გათვალისწინებით. 

შესაბამისი გამოცდის საფუძველზე, გაიცემა 

საერთაშორისო სერთიფიკატი.

European University Scientific Research 

Institute of Law annually conducts qualifica-

tion developing courses, in order to generate 

new knowledge in the field of International 

Law. The courses have been running since 

2016, in spring and fall, and this is already 

tradition of institute.

The Courses are led by invited experts from 

Europe and America, acting judges, prosecu-

tors, lawyers, professors, individuals with 

high authority in the field of law. 

Qualification courses are participated by 

both: Georgian and foreigner law students, 

representatives of academic circles, public 

servants and practicing lawyers. Institute 

hosts hundreds of such listeners annually.

The subject of course is determined accord-

ing to the current events in the world and 

interests of the listeners. After completing 

professional courses, trainees pass the exam, 

on the basis of which they get international 

certificates. 
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2017 წლის 2-13 ოქტომბრის 

საერთაშორისო სამართლის კურსი: 

„სამოქალაქო სამართალწარმოება აშშ-ში“ 

ჩატარდა.

კურსს უძღვებოდა ამერიკელი პროფესორი, 

სამოქალაქო სამართლის ექსპერტი და 

ადვოკატი - თომას პოუპი. 

კურსის ფარგლებში განხილულ იქნა საქმის 

განხილვა სამოქალაქო სამართალწარმოების 

გზით, მოწმის დაკითხვა, დაცვის და 

მოწინააღმდეგე მხარეების უფლებები, 

სამხილების შესწავლა, მოსამართლის როლი 

სამოქალაქო პროცესში.

შესაბამისი ტესტირების ჩაბარების შემდეგ 

მსმენელებს გადაეცათ ავსტრიის  

საერთაშორისო სამართლის სწავლების 

ცენტრის სერთიფიკატები.

On October 2-13, 2017 European Univer-

sity Scientific Research Institute of Law has 

held a special course of international law 

on the following topic: „Civil Litigation in 

the United States“. 

The course was led by an American profes-

sor, expert of Civil Law, Lawyer – Thomas 

Pope. 

The course involved discussion on the 

issues concerning hearing a case in civil 

proceedings, examination of witnesses, 

rights of defense and plaintiffs, assessment 

of evidence and the role of a judge in civil 

proceedings. 

After passing a relevant exam the partici-

pants were awarded with Austrian Interna-

tional Law Training Center certificates.

22



American Professor`s letter to 
European University





2017 წლის 16-20 ოქტომბერს ევროპის 

უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ინიციატივითა და 

ორგანიზებით ევროპის უნივერსიტეტში 

სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო ინსტიტუტის სასწავლო 

გასვლითი ტური ჩატარდა. ეს ინსტიტუტი 

ადამინაის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოსთანაა აფილირებული. 

მსგავსი ღონისძიება ამიერკავკასიაში 

პირველად გაიმართა.

ღონისძიების ფარგლებში ევროპის 

უნივერსიტეტში იმყოფებოდნენ: 

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში პასკალ 

მენიე, საელჩოს კოოპერაციული ატაშეები, 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ 

საკითხთა კომიტეტის თავჯდომარე, 

პარლამენტის წევრები, საქართველოს 

ომბუდსმენის პირველი მოადგილე,

საფრანგეთის ელჩი საქართველოში

French Ambassador in Georgia

ეს არის პირველი სასწავლო კურსი 

ადამიანის უფლებათა შესახებ რომელსაც

საქართველოში ვმართავთ. იმედი მაქვს რომ 

ჩვენი თანამრომლობა ევროპის

უნივერსიტეტთან წარმატებული იქნება.

This is the first educational course about 

Human Rights in Georgia. I hope that our

cooperation with European University will 

be successful.



საქართველოს მთავარი პროკურატურის 

სამართალწარმოების პროცესში ჩადენილი 

დანაშაულის გამოძიების დეპარტამენტის 

უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს აკადემიის წარმომადგენლები 

და არასამთავრობო ორგანიზაციის 

იურისტები.

 

პროგრამის მხარდამჭერი იყო 

საქართველოში საფრანგეთის საელჩო და 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისარიატი. 

სასწავლო საწვრთნელ კურსში 

მონაწილეობა მიიღეს ქართველმა 

ადვოკატებმა, მოსამართლეებმა, 

პროკურატურის თანამშრომლებმა და 

საქართველოს სხვადასხვა უნივერსიტეტის 

სტუდენტებმა. პროექტში აგრეთვე 

მონაწილეობას იღებდნენ უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეები სომხეთიდან და უკრაინიდან.
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2015 წლის 9-19 ოქტომბერს ევროპის 

უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითმა ინსტიტუტმა მასტერ კლასი 

გამართა თემაზე - საერთაშორისო 

საარბიტრაჟო სამართალი. მასტერ კლასს 

უძღვებოდა აშშ-ის ვირჯინიის შტატის 

რიჩმენის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

ადვოკატი რობ ჰოუკენსი. 

ამერიკელი პროფესორი 10 დღე 

იმყოფებოდა ევროპის უნივერსიტეტში და 

სტუდენტებთან ყოველდღიურ შეხვედრებს 

მართავდა.

ევროპის უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 

გადაწყვეტილებით რობ ჰოუკინსს სასწავლო 

პროცესში შეტანილი წვლილისათვის 

ევროპის უნივერსიტეტის საპატიო 

დოქტორის ხარისხი მიენიჭა.

On October 9-19, 2015 European Univer-

sity Scientific Research Institute of Law 

has organized master class - International 

arbitral law. The Course was led by the 

Professor of Richman University, Virginia 

(USA), lawyer - Rob Howkins. 

The American professor spent 10 days at 

the European University and held daily 

meetings with students.

According to the European University 

Academic Council decision Rob Hawkins 

has been awarded with an honorary 

doctorate degree by for contribution to 

the educational process.

Ron Howkins -  In 1971-73 he studied law 

at Cambridge University(England). In 

1973-76 he defended PHD in Law at the 

University of Virginia. Since 1976 he has 

been a lawyer in Washington. Since 1998 

Rob works at international commercial 

arbitration. Since 2008 he has been lectur-

ing at the University of Richmond in 

arbitration law and the USA constitution. 

He was invited to give lectures in various 

countries, in particular: Lithuania, Kosovo 

and Russia.

რობ ჰოუკენსი -  1971-73 წლებში 

სწავლობდა ინგლისის კემბრიჯის 

უნივერსიტეტში იურიდიულ ფაკულტეტზე. 

1973-76 წლებში ვირჯინიის უნივერსიტეტში 

დაიცვა დოქტორის ხარისხი სამართალში. 

1976 წლიდან დღმდე არის ადვოკატი 

ვაშინგტონში. 1998 წლიდან რობ ჰაუკენსი 

მუშაობს ასევე საერთაშორისო კომერციულ 

არბიტრაჟში. 2008 წლიდან კითხულობს 

ლექციებს რიჩმონის უნივერსიტეტში 

საარბიტრაჟო სამართალსა და აშშ-ს 

კონსტიტუციაში. მიწვეული იყო სხვადასხვა 

ქვეყნებში ლექციების წასაკითხად, კერძოდ: 

ლიტვა, კოსოვო და რუსეთი.  საქართველო 

(ევროპის უნივერსიტეტში).
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2017 წლის 22 იანვარს ევროპის 

უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით გაიმართა 

მასტერ კლასი - ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკა. მასტერკლასს უძღვებოდა 

პოლონელი ევროპარლამენტარი, 

საერთაშორისო სამართლის დოქტორი კაროლ 

კარსკი. კურსის განმავლობაში 

განსაკუთრებული ყურადღება იქნა 

გამახვილებული ასოცირების ხელშეკრულებაზე.

ევროპარლამენტარმა სრული მხარდაჭერა 

გამოხატა საქართველოს ნატო-ში და 

ევროკავშირში ინტერგაციის მიმდინარე 

პროცესებთან დაკავშირებით. 

მისი განცხადებთ, საქართველო ბიზნესის 

წამოწყების სიმარტივის ნიშნით მსოფლიო 

ბანკის რეიტინგში მოწინავე ადგილს იკავებს. 

შემცირდა გადასახადები და კერძო სექტორის 

რეგულირება, მიმდინარეობს კორუფციასთან 

სასტიკი ბრძოლა და იზრდება ინვესტიციები.

on January 22, 2017 European University 

Scientific Research Institute of Law organized 

master class - European Neighborhood Policy. 

The session was led by Carol Karski, a Polish 

Member of the European Parliament and 

Doctor of International Law. During the 

course, special attention was paid to the 

Association Agreement.

The MEP expressed full support for the 

current integration process of Georgia into 

NATO and European Union.

According to him, Georgia ranks at the top of 

the World Bank's ranking in terms of business 

doing easiness. He mentions that taxes and 

private sector regulations have been reduced 

and fierce fight against corruption  and 

investment is getting increased. 
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Joint Security and Defense Policy: EU  and Georgia

erToblivi usafrTxoebisa da
Tavdacvis politika:
evrokavSiri da saqarTvelo



2015 წლის 12 იანვარს ევროპის 

უნივერსიტეტს სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ინიციატივით, 

ევროპული ინსტიტუტის LIBERTAS-ს 

დირექტორი, ევროკავშირის ოფიციალური 

გამოცემის EUFAJ (European Union Foreign 

Affairs Journal) დამფუძნებელი და მთავარი 

რედაქტორი, ექსპერტი აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საკითხებში, 

ევროპარლამენტის ყოფილი წევრი, ჰანს 

იურგენ ზახორკა ეწვია.

სტუმარი ევროპის უნივერსიტეტის სტუდენტებს 

საქართველოსა და ევროკავშირის 

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის 

საკითხებზე ესაუბრა.

მასტერ კლასის ფარგლებში განხილული იქნა 

ევროკავშირის სოლიდარობისა და საერთო 

მხარდაჭერის საკითხები საქართველოსთან 

მიმართებაში.

On January 12, 2015 European University 

Scientific Research Institute of law invited 

Hans-Juergen Zakhorka – The Director of the 

European Institute LIBERTAS, founder and 

editor-in-chief of European Union official 

publication - EUFAJ (European Union Foreign 

Affairs Journal), expert on Eastern Partner-

ship, former member of the European 

Parliament.

The guest talked to the European University 

students about the security and defense 

policy of Georgia and European Union.

Within the framework of the master class, 

audience  were discussed about issues of EU 

solidarity and common support towards 

Georgia.

European University Scientific Research 

institute of Law and ,,LIBERTAS”  has signed 

understanding memorandum. 
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2018 წლის 12 მაისს,  ევროპის 

უნივერსიტში სამართლის სამენიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით 

„მოწმის დაკითხვის ხელოვნებაში“ 

მასტერკლასი ჩატარდა.

კურსს უძღვებოდა ცნობილი ამერიკელი 

მოსამართლე ჯეკ რაისი. სწავლება 

სასამართლო პროცესზე მხარეებისთვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევების ინტერაქციური 

ფორმით გამომუშავებას ეხებოდა.

On May 12, 2018,European University 

Scientific Research Institute of Law orga-

nized master class - "The art of Witness 

Interrogation”.

The course was led by well-known Ameri-

can Judge Jack Rice. The training was 

about the development of interactive 

skills that is used in trial.

57





2018 წლის 16 მაისს, ევროპის 

უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის ორგანიზებით, 

ქართველი იურისტებისათვის მასტერკლასი 

აშშ-დან მოწვეულმა მოსამართლეებმა 

გამართეს. მოსამართლეებს შორის იყვნენ: 

- ბილ კოჩი

- პაულ ანდერსონი 

- მერი იუნკერი

- დეან ჰაილგერსი

- ჯეკ რაისი

ღონისძიებას ლექციათა ციკლის სახე ჰქონდა, 

თითოეული სპიკერი კონკრეტული თემის 

ირგვლივ 25 წუთის განმავლობაში საუბრობდა, 

შემდეგ კი მოხსენებული საკითხის შესახებ 

დისკუსია იმართებოდა.

 

ღონისძიებაზე მიმოიხილეს შემდეგი 

საკითხები:

• აშშ-ს საარჩევნო პროცესი

• სისხლის სამართალწარმოება აშშ-ში

• აშშ-ს სამართლის სკოლები

• ნაფიცმსაჯულთა შერჩევის სისტემა

• აშშ-ს კონსტიტუცია

• სასჯელის შეფარდების გზამკვლევი  

   მინესოტაში

ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს 

ქართველმა სამართალმცოდნეებმა, 

არაასამთავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენლებმა, პროფესორ 

მასწავლებლებმა, სამართლის სფეროს 

პრაქტიკულმა მუშაკებმა და საქართველოს 

სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.

ღონისძიება საერთაშორისო სამართლის 

კვირეულის ფარგლებში გაიმართა.

On May 16, 2018, Eurpean University 

Scientific Research Institute of Law has 

organised master class for Georgian 

lawyers. The course was led by judges 

invited from the United States. Among 

the Judges there were:

- Bill Koch 

- Paul Anderson 

- Mary Yunker 

- DeAnne Hilgers 

- Jack Rice 

The event was organised as a lecture 

cycle. Each speaker was talking about a 

specific topic for 25 minutes, which was 

followed by a discussion around the 

issue.

The following issues were discussed at 

the event:

• US election process

• Criminal proceedings in United States

• U.S. Law Schools

• Jury selection system

• US Constitution

• Punishment Guidelines in Minnesota

The event was attended by Georgian 

lawyers, representatives of non-govern-

mental organizations, professors, practi-

cal workers in the field of law and 

students of various universities of Geor-

gia.

The event was held within the framework 

of International Law week.
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სამართლის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი 

„სამართალი და მსოფლიო“ 2015 წლიდან 

გამოდის. იგი წარმოადგენს ევროპის 

უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო 

კვლევითი ინსტიტუტის გამოცემას, სადაც 

ქვეყნდება სამეცნიერო სტატიები სამართლის 

თემატიკის აქტუალურ საკითხებზე.

ჟურნალში გამოქვეყნებულ სტატიაზე ვრცელდება 

ღია წვდომის პოლიტიკა, რაც გულისხმობს 

ვებ-გვერდზე მის საჯარო გავრცელებას, ასევე 

ბეჭდური ვერსიის ბიბლიოთეკებისთვის 

გადაცემას.

ჟურნალის მიზანია სამართლის მეცნიერების 

განვითარების ხელშეწყობა, მეცნიერთა და 

პრაქტიკოს იურისტთა განსაკუთრებული 

სამეცნიერო კვლევებისა და მიღწევების 

წარმოჩენა და ჟურნალში გამოქვეყნების გზით 

მათი ფართო საზოგადოებისათვის

გაცნობა.

„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.

The international scientific publication 

“Law and World” of the scientific-research 

institute of law has been issued since 

2015. In which the scientific articles on the 

actual legal issues are published.

An article published in the journal applies 

to open access policy that means making 

its publicly available on the website, as 

well as providing print versions to the 

libraries.

The aim of the Journal is to support the 

development of the law science, to demon-

strate the outstanding scientific researches 

and achievements of scholars and legal 

practitioners and introduce them to the 

wider society by means of publishing their 

researches in the Journal.

 “Law and World” gets its prominent posi-

tion in scientific circles.

Recognition of “Justice and World” by the 

international scientific bases of the world 

scientific circles has become an irrevers-

ible process.



1. The International Journal Impact Factor 

(IJIFACTOR)

The International Journal Impact Factor 

(IJIFACTOR) წარმოადგენს ჟურალებისა და 

პერიოდული გამოცემების ბაზების 

საჯაროდ ხელმისაწვდომ არაკომერციულ 

პორტალს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

IJIFACTOR არის რეფერირებადი 

ლიტერატურის (სამეცნიერო ჟურნალების, 

წიგნების, კონფერენციების, 

პუბლიკაციების) აბსტრაქტებისა და 

ციტირებების ერთ-ერთი უდიდესი 

მონაცემთა ბაზა. IJIFACTOR 

უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის, 

რეფერირებადი ჟურნალებისა და 

სტატიების სრული ტექსტების შეუზღუდავ 

ხელმისაწვდომობას, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნეს გლობალური 

კვლევებისა და სამეცნიერო საზოგადოების 

მაღალი მოთხოვნები.

ჟურნალის რეიტინგი 3.65 ქულით 

განისაზღვრა (Ranking: 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.

The International Journal Impact 

Factor (IJIFACTOR) is a publicly available 

non-profit portal for the database of the 

journals and periodicals across the Globe. 

IJIFACTOR is one of the largest abstract and 

citation databases of peer-reviewed litera-

ture: Scientific journals, books, and confer-

ence proceedings. 

IJIFACTOR provides unrestricted access of 

high quality, peer reviewed journals and 

millions of full text articles to fulfill the dire 

need of the Global Research and Scientific 

Community.

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.

ჟურნალის საერთაშორისო აღიარება
„სამართალი და მსოფლიო“ შემდეგ საერთაშორისო ინდექსირებად ბაზებშია განთავსებული:



Scientific Indexing Services (SIS)

Scientific Indexing Services (SIS) 

ორიენტირებულია მკვლევარისთვის 

აკადემიური ბაზების მომსახურებათა 

შეთავაზებაზე, რაც მოიცავს ციტირების 

ინდექსირებას, ანალიზს და უზრუნველყოფს 

ციტირების მონაცემთა ბაზების მართვას, 

რომელიც მოიცავს ათასობით აკადემიურ 

ჟურნალს, წიგნს გამოცემას. 

Scientific Indexing Services SIS 

offering academic database services to 

researcher. It’s mainly: citation indexing, 

analysis, and maintains citation databases 

covering thousands of academic journals, 

books, proceedings and any approved 

documents SIS maintains academic data-

base services to researchers, journal editors 

and publishers. SIS focuses on: citation 

indexing, citation analysis, and maintains 

citation databases covering thousands of 

academic journals.

International Scientific Indexing– ISI 

International Scientific Indexing – ISI  

სერვერი აერთიანებს მთავარი საერთაშორისო 

ჟურნალებისა და გამოცემების ინდექსირებას. 

ავტორს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია 

საერთაშორისო იმპაქტ ფაქტორის, 

გამოცემების (კვლევების) და დაგეგმილი 

ღონისძიებების შესახებ.

ISI ISI server provides indexing of major 

international journals and proceedings. 

Author can get information about internation-

al journal impact factor, proceedings 

(research papers) and information on upcom-

ing events. 



Open Academic Journals Index (OAJI) 

(OAJI) არის ღიად ხელმისაწვდომი სამეცნიერო 

ჟურნალების მონაცემთა ბაზა, რომელიც 

დაფუძნებლია აშშ-ში, ორგანიზაცია International 

Network Center for Fundamental and Applied 

Research-ის მიერ.

(OAJI) is a full-text database of open-access 

scientific journals. Founder – International 

Network Center for Fundamental and 

Applied Research, USA.

JOURNAL FACTOR

ჟურნალი სამართალი და მსოფლიო JOURNAL 

FACTOR - ის საერთაშორისო ბაზაში. 

Journal “Law and World" in International 

Database - JOURNAL FACTOR.



International ISSN

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი 

''სამართალი და მსოფლიო” ISSN-ის 

საერთაშორისო ბაზაში.

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.

European University Scientific Research 

Institute of Law journal "Law and World" has 

in ISSN International database. 

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.

DOI 

ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის 

სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,სამართალი და მსოფლიო” DOI-ის (Digital 

Object Identifier) უნიკალური კოდს ფლობს. 

DOI ციფრულ ქსელში ინტელექტუალური 

საკუთრების მუდმივად იდენტიფიცირების 

უნიკალური საშუალებაა. 

European University Scientific Research 

Institute of Law journal „Law and World" 

has  got unique code of DOI (Digital 

Object Identifier). 

DOI (Digital Object Identifier) is an unique 

alphanumeric identifier applied to a 

specific piece of intellectual property, 

presented in an online environment.



J-Gate

„სამართალი და მსოფლიო“ J-Gate -ის 

საერთაშორისო ბაზის პარტნიორია 
„Law and World” is a partner of International 

Base - J-Gate;



ERIH PLUS  არის საერთაშორისო სამეცნიერო 

ბაზა სოციალური და ჰუმანიტარული 

მეცნიერების დარგში. იგი შექმნილია ევროპის 

მეცნიერთა ფონდის მიერ. Erih Plus-ის მიზანია 

სამეცნიერო კვლევებზე ხელმისაწვდომობისა 

და ხილვადობის გაზდა. იგი ერთ-ერთი ყველაზე 

ცნობილი ბაზაა ევროპის მაშტაბით.

ERIH PLUS  (The European Reference 

Index for the Humanities and the Social 

Sciences) is international scientific data-

base in the field of Humanities and Social 

Sciences. ERIH was originally established 

by the European Science Foundation. The 

aim of ERIH PLUS is to increase the visibili-

ty and availability on the scientific 

researches. It is one of the most famous 

database throughout of Europe.

ROAD შეიქმნა იუნესკოს კომუნიკაციისა და 

ინფორმაციის სექტორის მხარდაჭერით, ის 

უზრუნველყოფს უფასო წვდომას ISSN 

რეესტრის ქვეგანყოფილებაში. იგი მოიცავს 

ბიბლიოგრაფიულ ჩანაწერებს, რომელიც 

უზრუნველყოფს ISSN-ის მიერ გამოვლენილი 

ღია წვდომის ჟურნალების ფართო 

ხელმისაწვდომობას.

ROAD has been developed with the sup-

port of the Communication and Informa-

tion Sector of UNESCO, it provides a free 

access to a subset of the ISSN Register. It 

comprises bibliographic records which 

describe scholarly resources in Open 

Access identified by an ISSN.

HeinOnline არის ელექტრონულ მონაცემთა 

ბაზა, რომელიც მოიცავს  168 მილიონზე მეტ 

გვერდსა და 287 000 დასახელების ისტორიულ 

და სამთავრობო დოკუმენტს სრული ტექსტითა 

და სურათზე დაფუძნებული ფორმატით. 

HeinOnline აერთიანებს სამართლის სფეროში 

არსებულ მნიშვნელოვან კვლევებსაა და  

2800-ზე მეტ პერიოდულ გამოცემას სამართლის 

სფეროში.

HeinOnline is a premier online database 

containing more than 186 million pages 

and 287,000 titles of historical and gov-

ernment documents in a fully searchable, 

image-based format. HeinOnline bridges 

an important research gap by providing 

comprehensive coverage from inception of 

more than 2,800 law-related periodicals.
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