
МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 

між 

Вищою школою юстиції Грузії 

та 

Національною школою суддів України 

щодо 

співробітництва по підготовці суддів  

Національна школа суддів України та Вища школа юстиції Грузії виявили свою 

зацікавленість до співробітництва у дусі взаємодії, доброзичливості та дружби між 

ними з метою взаємного обміну досвідом  із інституційного розвитку, методології 

викладання та інших питань відносно навчання суддів;  

та 

бажання оформити свої стосунки з метою посилення спільних зусиль  до взаємної 

підтримки, домовились про наступне: 

Стаття 1. Мета 

1.1. Метою Меморандуму є встановлення спільних стосунків між Сторонами, в 

межах яких сторони сприятимуть:   

 подальшому організаційному розвитку сторін;  

 постійному обміну досвідом у сфері навчання суддів. 

1.2. Цей Меморандум не накладає жодних правових зобов’язань по національному 

чи міжнародному праву.  

Стаття 2. Сфери співпраці 

2.1. Співпраця між Сторонами спрямовується на широкий спектр національної та 

регіональної тематики, у тому числі:  

 підготовка кандидатів на посаду судді та підвищення кваліфікації суддів та 

працівників апаратів судів; 

 організаційний розвиток сторін. 

Стаття 3. Засоби співпраці 

3.1.  Сторони регулярно організовують зустрічі з метою інформування один одного 

та консультування щодо питань цього Меморандуму, які становлять взаємний 

інтерес.  

 

3.2.  З метою ознайомлення іншої Сторони з розвитком справ у сфері співпраці, за 

необхідності, обмінюватися важливими документами та іншими джерелами 



інформації. 

 

3.3. Визначення кожною інституцією основних напрямків, які сприятимуть 

співпраці та обміну інформацією. 

 

3.4. Планування та проведення спільних заходів з метою подальшого розвитку 

діяльності Сторін. 

 

Стаття 4. Оцінка впровадження 

4.1. З метою моніторингу реалізації цього Меморандуму Сторони зобов’язуються: 

 вести протоколи спільних нарад, направляти інформацію та запити щодо 

надання інформації; 

 зберігати документальну інформацію; 

 регулярно оцінювати ефективність та результативність співпраці.  

 

Стаття 5. Термін дії  

5.1. Даний Меморандум вступає в силу з дати його підписання та діє безстроково. 

5.2. Якщо одна з Сторін бажає розірвати цей Меморандум, то про це Сторона має 

письмово повідомити іншу сторону за 1 місяць.  

5.3. Цей Меморандум вчинено у місті Києві 18 грудня 2015 року англійською 

мовою у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному 

для кожної зі Сторін. 
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