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საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის 
ანგარიში, 17 ნოემბერი 2018, თბილისი*

სანდრა ბაუში, ტიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნივერსიტეტის დოქტორანტი

საქართველოს მისწრაფება, გახდეს ევროკავში-
რის წევრი ქვეყანა, არ წარმოადგენს საიდუმლოს. 
ამ მიზანთან ერთი ნაბიჯით დასაახლოებლად ად-
გილი ჰქონდა მნიშვნელოვან მოვლენას, რითაც 
ხაზი გაესვა ინტეგრაციის ნებას, რაც წარმოად-
გენს ევროკავშირის წევრობისთვის აუცილებელ 
წინაპირობას და რისი არსებობაც დადასტურდა 
საქართველოში. სხვადასხვა ეროვნების დოქტო-
რანტები სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებე-
ბიდან მოწვეული იქნენ თბილისში იმისთვის, რომ 
2018 წლის 17 ნოემბერს მონაწილეობა მიეღოთ 
„Museum Hotel-ში” გამართულ კონფერენციაში 
სახელწოდებით „ევროინტეგრაციის აქტუალური 
საკითხები”. კონფერენცია ემსახურებოდა იმას, 
რომ ერთობლივად გამოგვეკვლია საქართველოს 
ინტეგრაციის პერსპექტივები და ამ სფეროში ჩვენი 
ქვეყნების გამოცდილება გაგვეზიარებინა საქარ-
თველოსთვის. კონფერენცია ორგანიზებული იყო 
აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტისა (EEU) და 
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუ-
ტის (GIPA) მიერ, ფრიდრიხ ებერტის ფონდის ხელ-
შეწყობით. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა 
დოქტორანტურის 17 სტუდენტი ალბანეთიდან, 
სომხეთიდან, საქართველოდან, შვედეთიდან, უკ-
რაინიდან და გერმანიიდან, ჯამში ექვსი ქვეყნიდან. 
კონფერენციას ხელმძღვანელობდა სამართლის 
დოქტორი დავით ჩერქეზიშვილი, აღმოსავლეთ ევ-
როპის უნივერსიტეტის რექტორი, და პროფ. დოქ. 
მაკა იოსელიანი, საქართველოს საზოგადოებრივ 
საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი.

სტუდენტები საზღვარგარეთის უნივერსიტე-
ტებიდან თბილისში ჩამოვიდნენ კონფერენციის 
წინა დღეს. მათ შორის იყო პროფ. დოქ. ბერნდ 
ჰაინრიხიც (ტიუბინგენის ებერჰარდ-კარლის უნი-
ვერსიტეტი), რომელსაც ნაშუადღევს აღმოსავლეთ 
ევროპის უნივერსიტეტში მოხსენება უნდა წარედ-
გინა თემაზე „პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 
მიღება და ელიტური კორუფციის ფენომენი”. უკვე 
ჩამოსულ მონაწილეებს ერთობლივ სადილზე გუ-

ლითადი დახვედრა მოუწყო აღმოსავლეთ ევროპის 
უნივერსიტეტის ორივე ვიცე-რექტორმა, პროფ. 
დოქ. შალვა მაჭავარიანმა, ასევე თეა იმედაძემ და 
ერთ-ერთმა კოორდინატორმა (ამავდროულად კონ-
ფერენციის მონაწილემ) თათია ღერკენაშვილმა. 
საღამოს მონაწილეებს მიეცათ საშუალება, დამტ-
კბარიყვნენ დედაქალაქის ისტორიულ ნაწილში გა-
სეირნებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო თბი-
ლისში ჩემი პირველი ვიზიტი (თბილისს ვესტუმრე 
წინა წელს გერმანულ-ქართულ-სომხური დოქტო-
რანტების სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში1), გამა-
ოცა ამ საოცარმა ქალაქმა, რომელსაც ამშვენებს 
ქართლის დედის ძეგლი, პატარა ჩახლართული 
ქუჩები და არაერთი საინტერესო დეტალი, როგო-
რიცაა, მაგალითად, გასაოცარი მოზაიკა დახრილი 
საათის კოშკის ქვემოთ. ერთობლივ ტრადიციულ 
ქართულ ვახშამზე კონფერენციის ორგანიზატო-
რებთან ერთად აღვნიშნეთ ჩვენი შეხვედრა. 

მეორე დილით, ქალაქის ძველ ნაწილში მდება-
რე სასტუმროდან მონაწილეები მიიყვანეს პუნქტუ-
ალურად იმ სასტუმროში, სადაც ტარდებოდა კონ-
ფერენცია. სასტუმროში მისვლისას ადგილზე დამხ-
ვდა განსაკუთრებული სიურპრიზი, რადგან მომეცა 
საშუალება ჩემი პირველი სატელევიზიო ინტერვიუ 
მიმეცა. ნახევარსაათიანი მიღების ცერემონიისა და 
არაერთი მისასალმებელი სიტყვის შემდეგ დაიწ-
ყო სამუშაო პროცესი, რა დროსაც მონაწილეები 
ორ სამეცნიერო ჯგუფში გაგვანაწილეს. პირველი 
ჯგუფის თემატიკას წარმოადგენდა სამართლებ-
რივი ჰარმონიზაცია. მეც ამ ჯგუფში გამანაწილეს. 
ჯგუფს ხელმძღვანელობდნენ პროფ. დოქ. ბერნდ 
ჰაინრიხი და პროფ. დოქ. ნანა მაჭარაშვილი, წარ-
მომადგენელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქ-
მეთა ინსტიტუტის საჯარო მმართველობის სკო-
ლიდან. მეორე სამეცნიერო ჯგუფმა, ივანე ჯავა-
ხიშვილის სახელობის სახელწიფო უნივერსიტეტის 
პროფესორ დოქ. გიორგი ღაღანიძის ხელმძღვანე-
ლობით, ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკურ მეც-

1 აღნიშნული სამუშაო შეხვედრის ანგარიში იხ.: Juristische 
Schulung (JuS) 5/2018, 21 f.

* სტატია ქართულად თარგმნა ჟურნალის სამუშაო ჯგუ-
ფის წევრმა მარიკა ტურავამ.
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ნიერებათა საკითხებზე. თითოეულ ჯგუფში მო-
ნაწილეებმა მოკლე მოხსენება წარმოადგინეს მათ 
მიერ არჩეულ თემატიკაზე. ხშირ შემთხვევაში მათი 
მოხსენების თემა ეხებოდა მათი სადოქტორო კვლე-
ვის საკითხებს. მოხსენების თემები წინასწარ წერი-
ლობით მოკლე ანოტაციის სახით იქნა წარმოდგე-
ნილი, რომელიც ყველა მონაწილისათვის ხელმი-
საწვდომი იყო დაბეჭდილი კრებულის ფორმით. ის 
მოიცავდა მრავალ საკითხს, მაგალითად, მომხმა-
რებელთა უფლებები, აღსრულების საშუალებები, 
კორუფციასთან ბრძოლა და ასევე ისეთი თემები, 
როგორიცაა, სასურსათო პროდუქტების უვნებლო-
ბა, გამჭვირვალობა კორპორაციებში და კორპორა-
ციული სოციალური პასუხისმგებლობა. მოხსენე-
ბებს მოსდევდა ძალიან ცოცხალი და ნაწილობრივ 
ემოციური დისკუსიის წრე, განსაკუთრებით, როცა 
თემა შეეხებოდა კორუფციას, რაც წარმოადგენს 
ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრობლემას ბევრი საბჭო-
თა კავშირის ყოფილი ქვეყნის განვითარების პრო-
ცესში. ღონისძიების დასასრულს მოხდა საზეიმოდ 
ორი გამარჯვებულის დაჯილდოება. ესენი იყვნენ 
ჩემი სამეცნიერო ჯგუფიდან ლევან გორელაშვილი 
მოხსენებით „ელექტრონული სახელშეკრულებო 
ურთიერთობები”, ხოლო ეკონომიკური სამეცნი-
ერო ჯგუფიდან გამარჯვებული გახდა თამარ აბზი-
ანიძე თემით „ბიზნესის გამჭვირვალობისა და კორ-
პორაციული პასუხისმგებლობის გაზრდა როგორც 
ევროპული ინტეგრაციის ერთ-ერთი წამყვანი ტენ-
დენცია”. გარდა ამისა, ყველა მონაწილეს გადაეცა 
მონაწილეობის სერტიფიკატები. დატვირთული 
სამუშაო დღის ბოლოს ერთობლივი ვახშმის დროს 
გვქონდა შესაძლებლობა გაგვეხსენებინა განვლი-
ლი დღის მოვლენები, ასევე შევძელით ზოგიერთი 
სადისკუსიო საკითხი უფრო მეტად გაგვეღრმავე-
ბინა ვიწრო წრეში და ასევე სხვა მონაწილეები პი-
რადად უკეთ გავიცანით. კონფერენციის განმავ-
ლობაში დაწყებული პერსონალური კონტაქტები 
ჩემთვის წარმოადგენს დიდ შენაძენს.

საინტეგრაციო კონფერენციები არის მნიშვ-
ნელოვანი საშუალება კულტურული და პროფესი-
ული გაცვლის, დიალოგისა და ერთიანი განვითა-
რებისთვის. ჩატარებულ კონფერენციას მოჰყვა 
დადებითი გამოხმაურება. დოქტორანტებს ჰქონ-
დათ შესაძლებლობა მათი მოხსენებების თანმდევი 
კონსტრუქციული დისკუსიებიდან მიეღოთ იდეები, 
რომელსაც ისინი აუცილებლად გამოიყენებენ თა-
ვიანთ მომავალ პუბლიკაციებში, რითაც ეს იდეები 

ხელმისაწვდომი გახდება ბევრი სხვა მეცნიერისათ-
ვის. ზოგადად ახალი სამეცნიერო თაობის ხელშეწ-
ყობა, განსაკუთრებით კი დოქტორანტებისა, არის 
ძალზედ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო კომპეტენ-
ციის ასამაღლებლად და ქვეყნის ინოვაციური ძა-
ლის გასაზრდელად. იმედს ვიტოვებ, რომ ეს კონ-
ფერენცია არ იქნება ამ სახის ბოლო ღონისძიება.
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