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ინფორმაცია სამეცნიერო კონფერენციის შესახებ 
თემაზე: 
„ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაცია” 
2016 წლის 4-5 ნოემბერი, თბილისი

ასოცირებული პროფესორი, სამართლის დოქ. ბაჩანა ჯიშკარიანი, საქართველოს 
უნივერსიტეტი

ნაციონალური სისხლის სამართლის ევრო-
პეიზაცია რამდენიმე ხანია ევროკავშირის წევრ 
სახელმწიფოებში აქტუალურ და საკამათო თე-
მას წარმოადგენს. მიუხედავად პრობლემებისა 
და სირთულეებისა, უნდა აღინიშნოს, რომ წევრი 
სახელმწიფოების სისხლისსამართლებრივი სის-
ტემების ევროპეიზაცია (თითქმის) შეუჩერებლად 
მიმდინარეობს. დამოუკიდებლობის გამოცხადების 
დღიდანვე, საქართველო ცდილობს დაუახლოვ-
დეს ამ გაერთიანებას. ეს დაახლოვება ეხება მთელ 
სამართლებრივ სისტემას, მათ შორის სისხლის 
სამართალსაც. საქართველომ ხელი მოაწერა რო-
გორც ასოცირების, ასევე თავისუფალი ვაჭრობის 
შესახებ შეთანხმებას, რაც ორმხრივად ბაზრების 
გახსნასა და საქონლის თუ კაპიტალის მოძრაობის 
ინტენსივირებას გამოიწვევს. ვინაიდან ეკონომიკა 
სწორედაც რომ ევროკავშირის ერთ-ერთი ფუნდა-
მენტია, შესაბამისად, ეს პროცესი ქართული ეკო-
ნომიკური სისხლის სამართლის ევროპეიზაციასაც 
გულისხმობს. 2016 წლის 4-5 ნოემბერს, საქართ-
ველოს უნივერსიტეტში, საერთაშორისო სამართ-
ლებრივი თანამშრომლობის გერმანული ფონდის 
ფინანსური მხარდაჭერით გაიმართება ქართულ-
გერმანული კონფერენცია, რომელზეც ქართული 
და გერმანული მხრიდან განხილული იქნება, თაღ-
ლითობის, ადამიანით ვაჭრობის, კორუფციის, ტე-
რორიზმის დაფინანსების, ფულის გათეთრებისა 
თუ სხვა საკითხები. ექსპერტების სახით გერმანი-
იდან მოწვეული იქნებიან მეცნიერები მიუნხენის, 
კიოლნის, თიუბინგენის თუ სხვა უნივერსიტეტე-
ბიდან. ქართული მხრიდან ჩართულები იქნებიან 
როგორც პროფესორები და მოსამართლეები, ასე-
ვე პროკურატურისა თუ იუსტიციის სამინისტროს 
წარმომადგენლები. შეხვედრის მიზანია არსებულ 
პრობლემებსა და მათი გადაჭრის გზებზე საუბარი. 
კონფერენცია ჩატარდება საქართველოს უნივერ-
სიტეტთან არსებული ქართული, გერმანული და 
საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტი-

სა (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. დოქ. ბაჩანა ჯიშ-
კარიანი, LL.M.) და კიოლნის უნივერსიტეტის სისხ-
ლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცე-
სის ინსტიტუტის (დირექტორი პროფ. დოქ. მარტინ 
პაულ ვასმერი) ურთიერთთანამშრომლობის ფარგ-
ლებში.
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