
სტატიების ჩამონათვალი სისხლის სამართლის მიმართულებით* 
 

# სტატიის ავტორის სახელი, გვარი სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება,   

გამოცემის  წელი, ნომერი 

1.   ცნობილი სისხლის სამართლის საქმეები საბჭოთა საქართველო,  #5, 1988  

2.   აკრძალული ნივთების, ნაკეთობების, 

ნივთიერებების შეძენა და გამოყენება, 

როგორც დანაშაულის ხელშემწყობი 

პირობა სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში 

სამართალი, # 4-5, 2000  

3.   ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება, 

როგორც წინასწარი პატიმრობის ან 

სასჯელაღსრულების დაწესებულების 

საქმიანობის დეზორგანიზაციის პირობა 

სამართალი, # 4-5, 2000  

4.  აზარიანი   ენოკ დანაშაულის სუბიექტი სამართალი, #12, 2001  

5.  ალბრეხტი   ჰანს გეორგ ევროპის ციხესიმაგრე? არალეგალური 

იმიგრაციის კონტროლი 

სამართალი, #1-2, 2003  

6.  ამირანაშვილი  გიორგი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

მსხვერპლი სისხლის სამართლის 

პროცესში  

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

7.  ამირანაშვილი  გიორგი კანონიერ მფლობელობაში არსებული 

დანაშაულის საგნის კონფისკაცია – 

კონსტიტუციური და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და 

გამოწვევები, 2012 (პროფესორ კ. კორკელიას 

(რედ.)  სტატიათა კრებული) 

8.  ანთელავა  თეიმურაზ სისხლის სამართლის საერთაშორისო ქართული სამართლის მიმოხილვა, # 1–2, 2006  



ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიისთვის: 

შექმნის სამართლებრივი საფუძველი 

9.  ანქვაბი  ალექსანდრე   უკანონო შემოსავლის წარმოშობის 

მიზეზი და პირობები 

სახელმწიფო და სამართალი, #8, 1990 

10.  არეშიშვილი  ვიაჩესლავ საგადასახადო დანაშაულის 

თავისებურებები და გამომწვევიმიზეზები 

სამართალი, #10-12, 2004  

11.  არეშიშვილი ვიაჩესლავ საგადასახადო დანაშაულის ფაქტებზე 

მასალების შემოწმების და სისხლის 

სამართლის საქმის აღძვრის ზოგიერთი 

საკითხი 

სამართალი, #3-4, 2004  

12.  არჩვაძე   სოსო აშშ გამოძიების ფედერალური ბიურო და 

ამგვარი სამსახურის შექმნის საკითხი 

საქართველოში 

სამართალი, # 6, 2001  

13.  აფხაზავა მიხეილ სიკვდილით დასჯის პრობლემები და 

მეთოდები 

სამართალი, #5-6, 2002  

14.  აქუბარდია ირინა დაცვის ფუნქციის არსი და საპროცესო 

მნიშვნელობა 

მართლმსაჯულება, #1, 2008 

15.  აქუბარდია ირინა ნაფიც მსაჯული სასამართლოს ვერდიქტი მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2011 

16.  ბაზერაშვილი დავით /ჩოხელი 

ნინო 
ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო 

სისტემა საქართველოში,  

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 6 #1, 2003 

17.  ბარაბაძე  გიორგი პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და 

დამამძიმებელი გარემოებების ზეგავლენა 

თანამონაწილეთა დასჯადობაზე 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2011 

18.  ბარაბაძე გიორგი თანამონაწილეთა სახეების 

კლასიფიკაციის შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2011 

19.  ბარამაძე გიორგი უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებისა და კომერციული 

მოსყიდვის სუბიექტის სპეციფიკა 

სამართალი, #3-4, 2004  



20.  ბარამიძე  ქეთევან, 

ბეროზაშვილი   ზაზა 

ნარკოტიკები, ნარკომანები და 

სახელმწიფო 

სამართალი, #1-2, 2003  

21.  ბასილაია  ფრიდონ ადამიანის თავისუფლებისა და 

სასამართლო ხელისუფლების 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 

სამართალი, #8, 2001,  

22.  ბასილაია  ფრიდონ სასამართლო ხელისუფლების 

წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის 

სისტემა 

სამართალი, #12, 2001  

23.  ბასილაია  ფრიდონ სამოხელეო და სასამართლო 

ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული 

სამართალი, #3, 2001  

24.  ბაქრაძე  ჯამბაკურ, მახარაძე  

დიმიტრი 

განმარტება ო. გამყრელიძის სტატიის  

,,ვის ემსახურება საქართველოს 

ადვოკატთა კოლეგია?’’ შესახებ 

სამართალი, #7-8, 1991  

25.  ბაძაღუა   მალხაზ ჯგუფური დანაშაულობის ევოლუციის 

ძირითადი ფაზები.რამდენიმე მოსაზრება 

საზოგადოებაში მიმდინარე დისკუსიაზე 

პროკურატორის რეფორმასთან 

დაკავშირებით 

სამართალი,@#3, 2000  

26.  ბაძაღუა  მალხაზ ჯგუფურ დანაშაულთან ბრძოლის 

ზოგიერთი თეორიული ასპექტი 

სამართალი, #1-2, 1998  

27.  ბაძაღუა  მალხაზ საზოგადოებრივი აზრი ჯგუფური 

დანაშაულობის შესახებ 

სამართალი, # 5-6, 1998  

28.  ბაძაღუა  მალხაზ შსს-ს სტრუქტურული და 

ფუნქციონალური რეფორმის მოდელი 

სამართალი, #4, 2002  

29.  ბაძაღუა მალხაზ პედაგოგიკა-დანაშაულობის პრევენციის 

ეფექტური მექანიზმი 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

30.  ბაძაღუა მალხაზ ეროვნული ანტიკორუფციული სამართალი, #10-11-12,  2000  



პროგრამის ძირითადი მიმართულებების 

პროექტთან დაკავშირებული ზოგიერთი 

მოსაზრება და რეალიზაციის 

კონკრეტული წინადადებები. 

31.  ბახტაძე  უშანგი უკიდურესი აუცილებლობა საერთო 

(ანგლოსაქსური) ტიპის სამართალში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

32.  ბელთაძე  ვაჟა სისხლისსამართლებრივი დევნის 

ფუნქციის არსი საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის 

მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2013 

33.  ბენიძე  ვენედი ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის 

სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის 

სრულყოფისათვის 

სამართალი, #4, 2002  

34.  ბენიძე  ვენედი განსასჯელის პატიმობაში ყოფნის 

ვადების  გამოთვლის თავისებურებანი 

სამართალი, #1-2, 2003  

35.  ბენიძე ვენედი სისხლის სამართლის კანონმდებლობა 

შემდეგ სრულყოფას მოითხოვს 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

36.  ბეროზაშვილი   ზაზა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში 

არსებული კონვენციების აღსრულების 

ინსტიტუციონალური მექანიზმები 

სამართალი, #12, 2001  

37.  ბეროზაშვილი  ზაზა კომერციული სექსის მუშაკი ქალები, 

პროსტიტუცია, საზოგადოება და კანონი 

სამართალი, #4, 2002  

38.  ბეროზაშვილი  ზაზა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში 

კონვენციური ურთიერთობების 

მექანიძმი 

სამართალი, #7, 2011  

39.  ბეროზაშვილი  ზაზა ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის სამართალი, #5, 2001  



წინააღმდეგ ბრძოლის სფელოში 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

განვითარება 

40.  ბეროზაშვილი  ზაზა ნარკოტიკები და სამყარო სამართალი, #3-4, 2004  

41.  ბეროზაშვილი ზაზა ნარკოტიკები, ნარკობიზნესი, ნარკომანია 

და ახალგაზრდობა 

სამართალი, #1-2, 2004  

42.  ბიჭია  შოთა ხანდაზმულობის ვადის დინებისას 

პასუხისგებაში მიცემის დანიშნულება 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009  

43.  ბიჭია შოთა პასუხისგებაში მიცემის ხანდაზმულობის 

ვადების განსაზღვრის სახელმძღვანელო 

პრინციპი და მისი დოგმატური შედეგები 

მართლმსაჯულება, #1, 2009 

44.  ბიჭია შოთა ხანდაზმულობის ლეგიტიმაციის 

საფუძველი სისხლის სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, # 1–2, 2010 

45.  ბორჩხაძე  ბელა ჰიპოთეზა სისხლის სამართლის ნორმის 

სტრუქტურაში 

სამართალი, # 11-12, 1997,  

46.  ბორჩხაძე  ბელა სისხლის სამართლის ნორმის შესახებ 

ნორმატიული თეორიის კრიტიკისათვის 

სამართალი, #9-10, 2001  

47.  ბოხაშვილი  ირინე საუარესოდ შებრუნების დაუშვებლობის 

წესი სააპელაციო სამართალწარმოებაში 

სამართალი, #1-2, 2003  

48.  ბოხაშვილი ირინე, ბენიძე  

მელიტონ 

არასრულწლოივანთა 

მართლმსაჯულების საკითხები 

სამართლის ჟურნალი, # 2, 2009 

49.  ბოხაშვილი ირინე აპელაცია–სისხლის სამართლის პროცესის 

დამოუკიდებელი სტადია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 2, 2003 

50.  ბუაძე   კობა გვამის ამოსაცნობად წარდგენის 

ზოგიერთი თავისებურებანი 

სამართალი, #11-12, 2002  

51.  ბუაძე  კობა მკვლელობა მსხვერპლის თხოვნით სამართალი, # 3, 2002  

52.  ბუაძე  კობა პირის ბრალდებულის სახით  სისხლის 

სამართლის პაუხისგებაში მიცემის 

სამართალი, #1-2, 2003  



საფიძველი 

53.  ბუთხუზი  დავით ეკოლოგიური დანაშაულები 

საქართველოს ახალ სისხლის სამართლის 

კანონმდებლობაში (შედარებით 

სამართლებრივი მიმოხილვა) 

სამართალი,  #10-11-12, 2000   

54.  ბურჯანაძე  გიორგი არასათანადო მოპყრობის აკრძალვა 

საქართველოს მატერიალური და 

საპროცესო სისხლისსამართლებრივი 
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ყაზახეთის რესპუბლიკებისა და რუსეთის 

ფედერაციის სისხლის სამართლის 

კოდექსებში კომპიუტერული 

დანაშაულის ნორმები 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 

278.  ლეკვეიშვილი  მზია ადამიანის სიცოცხლის წინააღმდეგ 

მიმართულ დანაშაულთა ზოგიერთი 

სამართალი, #6-7, 2000  



თავისებურება ახალი სისხლის 

სამართლის კოდექსის მიხედვით 

279.  ლეკვეიშვილი მზია დაზარალებულის თანხმობა, როგორც 

მარლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი 

გარემოება 

სამართლის ჟურნალი , #1–2, 2010 

280.  ლეკვეიშვილი მზია  სისხლისამართლებრივი პოლიტიკის 

ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე 

ქართულ კანონმდებლობაში 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

281.  ლეკიაშვილი   დარეჯან კანონი და ოპერატიულ-სამძებრო 

საქმიანობა 

სამართალი, #4, 1999  

282.  ლეკიაშვილი  დარეჯან ზოგიერთი საკანონმდებლო საკითხის 

სრულყოფისათვის 

სამართალი, #11-12, 2002  

283.  ლეკიაშვილი  დარეჯან საიდუმლო თანამშრომლის როლი და 

მნიშვნელობა ოპერატიულ სამძებრო 

საქმიანობაში 

სამართალი, #5, 1999  

284.  ლეკიაშვილი  დარეჯან ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 

სამართლებრივი ასპექტები 

სამართალი, #6-7, 1999  

285.  ლეკიაშვილი დარეჯან ზოგადი მოსაზრებები ოპერატიულ-

სამძებრო,მოკვლევისა და საგამოძიებო 

ორგანოების მიერ საპროცესო და 

არასაპროცესო მოქმედებების 

განხორციელების თაობაზე  

სამართალი, #5-6, 2002  

286.  ლილუაშვილი  თენგიზ გაამართლებს თუ არა ნაფიც მსაჯულთა 

სასამართლო 

სამართალი, #5, 1992  

287.  ლოთიკაშვილი  ლალი სამართალში მიცემის როგორც 

დამოუკიდებელი პროცესუალური 

სტადიის დამკვიდრების საკითხები 

სამართალი, #1, 1999  

288.  ლომსაძე   ინგა ნარკობიზნესის გავრცელების სამართალი, #5, 2001  



სოციალურ-კრიმინოლოგიური ასპექტები 

289.  ლომსაძე  ინგა ნარკომანია-ეროვნული უბედურების 

წყარო 

სამართალი, #1, 1999 

290.  ლომსაძე  ინგა ნარკობიზნესის ცნებისა და სტრუქტურის 

შესახებ 

სამართალი, #6-7, 2000  

291.  ლუაშვილი  ქეთინო ბოროტი ხულიგნობის სწორი 

კვალიფიკაციისათვის 

სახელმწიფო და სამართალი, #4, 1990  

292.  მაისურაძე თამარ, ყიფიანი ნინო საერთაშორისო სისხლის სამართლის 

სასამართლო, როგორც ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ინსტიტუტი 

მართლმსაჯულება, #2, 2007 

293.  მამნიაშვილი  მიხეილ საპროცესო ზედამხედველობა სულიერად 

დაავადებულ და შეურაცხად პირთა 

საქმის გამოძიებისას 

საბჭოთა საქართველო, # 5, 1988  

294.  მამნიაშვილი  მიხეილ, აბაშმაძე  

მერაბ 

საპროცესო კანონმდებლობის 

სრულყოფისათვის 

სამართალი, #11-12, 2002  

295.  მამულაშვილი   გოჩა ერთიანი დანაშაული და კანონთა 

კონკურენცია 

სამართალი, # 9-10, 1993  

296.  მარა  ტატიანა დელა პროკურატურა ახალ რუსეთში სამართალი, # 7-8, 1993  

297.  მარიამიშვილი  ნინო პროკურატურის ისტორიის სათავეებთან სამართალი, #9-10, 1998,  

298.  მაღლაკელიძე  ლავრენტი სამართლებრივი შეცდომისა და 

მართწინააღმდეგობის ეტაპზე 

დაშვებული შეცდომის 

ურთიერთგამიჯვნის საკითხებისათვის 

სამართლის ჟურნალი, # 2, 2009 

299.  მაღლაკელიძე ლავრენტი მართლწინააღმდეგობის შეგნების  

მნიშვნელობა განზრახი და 

გაუფრთხილებლობითი დელიქტების 

დროს 

სამართლის ჟურნალი, # 1–2, 2010 

300.  მაღრაძე  მურთაზ საინფორმაციო სისტემები სამართალი, #1, 1999  



სამართალდამცავ ორგანოებში  

301.  მაცაბერიძე ზურა კორუფციის ინტიტუციური ცნება მართლმსაჯულება და კანონი, #2(21), 2009  

302.  მაცაბერიძე ზურა კვლევითი ორიენტაციები და 

კრიმინოლოგიის საგნის ფორმირება 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 

303.  მახარაძე   ადამ თანამონაწილეთა გამიჯვნის ზოგადი 

პრინციპი 

სამართალი, #1-2, 2003  

304.  მახარაძე ადამ  თანამონაწილეობის აქცესორული ბუნება ადამიანი და კონსტიტუცია,  #3, 2001  

305.  მახარაძე ადამ ნებაყოფლობით ხელის აღება 

დანაშაულში თანამონაწილეობაზე 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22), 2009  

306.  მახარაძე ადამ სასჯელის დანიშვნის საკითხისათვის 

თანამონაწილეობით ჩედენილ 

დანაშაულში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2011 

307.  მახარაძე ანზორ კერძო სისხლისსამართლებრივი დევნის 

იურიდიული ბუნება 

მართლმსაჯულება, #3, 2007 

308.  მახარაძე ანზორ ზიანის ცნება და პირის 

დაზარალებულად ცნობის პრობლემები 

მართლმსაჯულება, #1, 2009 

309.  მახარაძე ანზორ ზიანი, როგორც საფუძველი პირის 

დაზარალებულად ცნობისათვის 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1(20), 2009  

310.  მელიქიშვილი  ლიანა დამნაშავეებსა და კანონის მორჩილ 

მოქალაქეებს შორის ფსიქიკური 

გადახრების შესწავლის მეთოდები 

სახელმწიფო და სამართალი, #8, 1990 

311.  მელიქიშვილი  ლიანა ქალთა დანაშაულებრივი ქცევის 

მოტივაციის ფსიქოლოგიური 

პრობლემები 

სამართალი, #1-2, 1993  

312.  მემარნიშვილი გიორგი მექრთამეობის (კორუფციის) გამომწვევი 

მიზეზებისა და თავიდან აცილების 

ზოგიერთი პრობლემა 

სამართალი, #1-2, 2004  

313.  მესხი  მარინა ოჯახში ძალადობა – პრობლემის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 



მორალური და სამართლებრივი 

ასპექტები 

314.  მესხიშვილი  ქეთევან ერთიანი განზოგადებული სასამართლო 

პრაქტიკის არსებობის მიზანშეწონილობა 

სასამართლო სისტემაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2012 

315.  მესხიშვილი დავით ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლა იტალიაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2011 

316.  მეურმიშვილი  ბესიკ პროკურორი,როგორც სს დევნის 

სუბიექტი 

სამართალი, #8, 2001,  

317.  მეფარიშვილი გია საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი, 

როგორც საგამოძიებო მოქმედება 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

318.  მთვარელიძე  გიორგი კორუფციის როგორც 

ანტისახელმწიფოებრივი და 

ანტისაზოგადოებრივი მოვლენის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ასპექტები 

სამართალი, #3, 2001  

319.  მიგრიაული  როინ წამქეზებლობის ნორმის 

მიზანშეწონილობა 

სამართალი, #9-10, 1991  

320.  მინდაძე  ომარ, ჩაჩხიანი  

რუსუდან 

უდანაშაულობის პრეზუმციის პრინციპის 

განხორციელების პრობლემა 

საერთაშორისო და ქართულ 

სამართალწარმოებაში 

სამართალი, #11, 2001  

321.  მიქანაძე  გივი პატიმრის პირობით ვადამდე 

გათავისუფლების უფლება - ევროპული 

გამოცდილება და საქართველოს რეალობა 

ადამიანის უფლებათა დაცვა: მიღწევები და 

გამოწვევები, 2012 (პროფესორ კ. კორკელიას 

(რედ.)  სტატიათა კრებული) 

322.  მიშველაძე  მაია სახელმწიფოს როლი ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთასა და პრევენციასთან 

მიმართებით 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

323.  მონიავა   თემურ რეალურად დაცულია თუ არა სამართალი, #1-2, 2003  



საქართველოს მოქალაქეთა პატივი , 

ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია 

324.  მონიავა  პოლიკარპე პატივისა და ღირსების შელახვისათვის 

სისხლისსამართლებრივი და სამოქალაქო 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

გამიჯვნა. 

სამართალი , #2, 1999  

325.  მოსესიანი  გიორგი დაცვის უფლების პრობლემა სამართალი, #1-2, 1998  

326.  მოსესიანი გიორგი ეჭვმიტანილისა და ბრალდებულის დაცვა 

სისხლის სამართლის 

სამართალწარმოებაში უნდა გახდეს 

სრულფასოვანი და თანაბარუფლებიანი 

ფუნქცია 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 1999 

327.  მოსულიშვილი  მანანა არასრულწლოვანთა დანაშაულისა და 

უზედამხედველობის პროფილაქტიკის 

ზოგიერთი საკითხი. 

სამართალი, # 4-5, 2000  

328.  მჟავანაძე  ზაურ ზოგიერთი შენიშვნა სსკ-ის 

კანონპროექტზე 

სამართალი, #9-10, 1998,  

329.  მუმლაზე  სოსო მიზეზობრივი კავშირის პრობლემა 

ინგლისურ და ამერიკულ სამართალში 

სამართალი, # 9-10, 1993  

330.  მუმლაძე  დავით დანაშაულობის მიზეზები წარსულის 

მავნე გადმონაშთების კონცეფციებში 

სახელმწიფო და სამართალი , #2, 1990  

331.  მუმლაძე დავით, ძნელაძე ლევან ბროძოლა ორგანიზებული 

დანაშაულობის (მაფიის) წინააღმდეგ : 

შედარებითსამართლებრივი ანალიზი 

მართლმსაჯულება, #2, 2008 

332.  მურღულია   თემურ, ბაძაღუა  

მალხაზ 

ფულის გამოძალვის მიზნით ადამიანთა 

მოტაცცებასთან ბრძოლა შინაგან საქმეთა 

ორგანოების მნიშვნელოვანი 

მიმართულება  

სამართალი, #4, 1999  



333.  მურღულია  თემურ ორგანიზებული დანაშაულის 

წარმოშობის მიზეზები საქართველოში 

სამართალი, #4, 1999  

334.  მჭედლიძე ნანა სასამართლოს ხელმისაწვდომობა ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,   2004  

335.  მჭედლიშვილი-ჰედრიხი 

ქეთევან 

დანაშაულის ჩადენის ადგილის 

პრობლემისთვის მედიის სისხლის 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

336.  მჭედლიშვილი-ჰედრიხი 

ქეთევან 

დანაშაულის ჩადენის ადგილის 

პრობლემისათვის მედიის სისხლის 

სამართალში 

პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას საიუბილეო 

კრებული, 2013 

337.  ნადირაშვილი  ნელი ბრალდებულის გადაცემა (ექსტრადიცია): 

კერძო და საჯარო ინტერესთა 

თანაფარდობის პრობლემა თანამედროვე 

საერთაშორისო სამართალში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2,  2004  

338.  ნადირაშვილი  ნელი ,,ორმაგი ბრალეულობის” პრობლემა 

ბრალდებულ პირთა გადაცემის პროცესში 

სამართალი, #3-4, 2004  

339.  ნანობაშვილი  ზაზა სასჯელის რაობა ფილოსოფოსთა 

თვალსაზრისით 

სამართალი, #1-2, 1998  

340.  ნანობაშვილი  ზაზა სასჯელის უფლება სამართალი, #5, 1999  

341.  ნანობაშვილი ზაზა უდავო თავისუფლების აღკვეთა– წინ 

გადადგმული ნაბიჯი სასჯელთა 

ჰუმანიზაციის გზაზე 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1999  

342.  ნაჭყებია   გურამ ბრალის ხარისხის ხოგიერთი საკითხი 

სისხლის სამართალში 

სამართლის ჟურნალი,  #2, 2009 

343.  ნაჭყებია  გურამ დანაშაული ბრალის ორი ფორმით სამართლის ჟურნალი, # 1, 2009  

344.  ნაჭყებია  გურამ სახელმწიფოსთან პიროვნების 

სისხლისსამართლებრივი კავშირის 

საკითხისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2004  

345.  ნაჭყებია  გურამ პირდაპირი განზრახვისა და სასჯელის სახელმწიფო და სამართალი, #10, 1990  



ლოგიკური კავშირის ფსიქოლოგიური 

დასაბუთების პრობლემა 

346.  ნაჭყებია  გურამ კანონით აუკრძალავის 

ნებადართულობის შესახებ 

სამართალი, #1, 1992  

347.  ნაჭყებია  გურამ ბრალის ცნების საკანონმდებლო 

განსაზღვრების საკითხისათვის 

სამართალი, #5-6, 2002  

348.  ნაჭყებია  გურამ სისხლისსამარტლებრივი დაცვის 

ობიექტის ცნება  

სამართალი, #6-7, 1999  

349.  ნაჭყებია  გურამ სასჯელის მიზნების საკანონმდებლო 

განსაზღვრებისა და თავისუფლების 

უვადოდ აღკვეთის მიმართების 

პრობლემა საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2013 

350.  ნაჭყებია გურამ ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 

აქსიოლოგიური ბუნება 

მართლმსაჯულება, #1, 2007 

351.  ნაჭყებია გურამ ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია და 

სისხლის სამართლის ნორმის 

შეფარდების პრობლემა 

მართლმსაჯულება, #1, 2008 

352.  ნაჭყებია გურამ არაბრალეულობის პრეზუმფციის 

კონსტიტუციური პრინციპის ცნების 

საკითხებისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #1, 2000  

353.  ნაჭყებია გურამ ობიექტური შერაცხვის პრობლემა 

სისხლის სამართალში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

354.  ნაჭყებია გურამ  ბრალის გარეშე პასუხისმგებლობის 

ლოგიკური შეუძლებლობის 

საკითხისთვის 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

355.  ნაჭყებია გურამ დანაშაულში თანამონაწილეთა 

თანაბრალეულობის დასაბუთების 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2013 



მეთოდოლოგიური პრობლემა 

356.  ნებიერიძე ნოდარ რატომ შეიქმნა მეორე უზენაესი 

სასამართლო? 

სამართალი, #3,1992  

357.  ობოლაძე რუსუდან ანგარებით ჩადენილი განზრახ 

მკვლელობის კვალიფიკაციისთვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #2, 1999  

358.  ობოლაძე რუსუდან განზრახ მკვლელობის სუბიექტი ადამიანი და კონსტიტუცია,  #4, 1999  

359.  ოვანოვიჩ მარინა კომპიუტერული პროგრამების 

სამართლებრივი დაცვის 

უზრუნველყოფის საკითხები 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 

360.  ოსაძე ნინო ფულის გათეთრება ოფშორული ზონების 

გამოყენების გზით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2011 

361.  ოსაძე  ნინო ეროვნული ღირებულებების მქონე 

ნივთების ქურდობის ზოგადი მიმოხილვა 

მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

362.  ოსეფაიშვილი  ზურაბ საერთაშორისო ტერორიზმი სამართალი, #11-12, 2002  

363.  ოშხარელი მაია მტკიცების პროცესი და მისი ეტაპები 

ქართული სისხლის საპროცესო 

სამართლის მიხედვით 

მართლმსაჯულება, #2, 2009 

364.  ოჩიგავა გოჩა კაცობრიობის წიააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული და ადამიანის 

კონსტიტუციურ უფლებათა დარღვევა 

სამართალი2001წ #9-10 

365.  ოხანაშვილი  ანრი იურიდიული პირის 

სისხლისამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2009 

366.  პავლიაშვილი ოთარ ძალადობრივი დანაშაულისაგან 

პიროვნების პროფილაქტიკური გაცვლა 

სამართალი, #3-4, 2004  

367.  პავლიაშვილი ოთარ მკვლელობათა თავიდან აცილების სამართალი, #1-2, 2004  



თავისებურებანი და პრობლემები 

368.  პაპუნაშვილი  მარინა აფექტის გამართლების პირობები სამართალი, #11-12, 1997,  

369.  პაპიაშვილი  ზურაბ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სტრუქტურასა და 

სამსახურის გავლასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი პრობლემები 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 

370.  ჟღენტი   ოთარ სასამართლო ეხპერტიზის როლი 

სამართლებრივ სახელმწიფოში 

სამართალი, #5, 1992  

371.  ჟღენტი  მამუკა ექსტრადიციის სამართლებრივი და 

პრაქტიკული ასპექტების მოკლე 

მიმოხილვა 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მესამე-

მეოთხე კვარტალი, 2001 

372.  რადბრუხი  გუსტავ კანონიერი უმართლობა და ზეკანონური 

სამართალი 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

373.  რატიანი ციალა საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტი 

სისხლის სამართლის პროცესში 

მართლმსაჯულება, #1, 2007 

374.  რობაქიძე  გიორგი სარკინიგზო ტრანსპორტზე ჩადენილ 

კრიმინალურ დანაშაულთა 

კრიმინალისტიკური დახასიათება 

სამართალი, #5, 1999  

375.  როგავა გურამ ტრეფიკინგი : თანამედროვე უმწვავესი 

სამართლებრივ–ჰუმანიტარული 

პრობლემა 

მართლმსაჯულება, #1, 2009 

376.  როგავა გურამ სასაზღვრო უსაფრთხოების 

სამართლებრივი საფუძვლები 

მართლმსაჯულება, #2, 2009 

377.  როგავა გურამ ტერორიზმის ბუნება და მისი 

ისტორიული ასპექტები 

მართლმსაჯულება, #1, 2010 

378.  საგინაშვილი ნინო ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, #1, 2011 



ორგანოთა აღების მიზნით – 

საერთაშორისოსამართლებრივი 

რეგულირების ჭრილში 

379.  სალხინაშვილი მაკა, შუბლაძე 

ნიკოლოზ 

სისხლის საპროცესო და 

ადმინისტრაციული საპროცესო 

შეთანხმების თავისებურებანი 

საქართველოს კანონმდებლობის 

მიხედვით 

მართლმსაჯულება, #3, 2007 

380.  სალიმოვი  კამილ ტერორიზმის პრობლემა აზერბაიჯანში. 

ამიერკავკასიის პრობლემები 

საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

381.  სარია  ნუგზარ თანამონაწილეობა და შეცდომის 

პრობლემა სისხლის სამართალში 

სამართალი, # 7–8, 1997  

382.  სიმონიშვილი   ვარლენ საგამოძიებო მოქმედებათა ფიქსირების 

პროცესუალურ საშუალებათა 

შესაძლებლობებბის და მტკიცებულებათა 

ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემების 

გადაჭრის  გზები 

სამართალი, #9-10, 2001  

383.  სიმონიშვილი  ვარლენ გამოძიება დღეს და ხვალ სამართალი, #1-2, 1994  

384.  სიმონიშვილი  ვარლენ ჩვენების ადგილზე შემოწმება და 

შემთხვევის ვითარების აღდგენა 

სახელმწიფო და სამართალი, #6, 1990  

385.  სიმონიშვილი  ვარლენ საგამოძიებო მოქმედებათა 

ფიქსირების,ფორმების პროცესუალური 

უპირატესობის გარკვევისათვის 

სამართალი, #12, 2001  

386.  სისაური  გოჩა ნარკომანია –რეალობა და პერსპექტივა სამართალი, # 10-11-12, 2000   

387.  სისაური  გოჩა ნარკოტიკების კონტროლირებადი 

მიწოდება,როგორც ოპერატიულ-

სამძებრო ღონისძიება 

სამართალი, #2, 2000  

388.  სისაური გოჩა ნარკოტიკული საშუალების სამართალი, # 7–8,  1998 



ფსიქოტროპული ნივთიერების და 

პრეკურსორების უკანონო ბრუნვის 

წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი 

საფუძვლები 

389.  სონგულია  ნათია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო მართლმსაჯულება და კანონი, #1, 2012 

390.  სოხაძე  ბესიკ შემთხვევის ადგილის დათვარიელებისა 

და დაკითხვის ჩატარების ზოგიერთი 

აქტუალური საკითხი  საგზაო-

სატრანსპორტო დანასაულთა 

გამოძიებისას  

სამართალი, #1-2, 2003  

391.  ტაბუცაძე  გიორგი უკანონო შემოსავლების აღკვეთის 

სფეროში მოქმედი კანონმდელობის 

მიზანი 

სამართალი, #10-12, 2004  

392.  უგრეხელიძე   მინდია სამართლიანი სწრაფი ქმედითი 

მართლმსაჯულებისათვის  

სამართალი, #1-2, 1998  

393.  უგრეხელიძე მინდია სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

მართლმსაჯულების სისტემის 

სათავეებთან 

მართლმსაჯულება, #1, 2008 

394.  უგრეხელიძე  ნიბლია თანამონაწილეობის საკითხები საერთაშორისო სამართალი, ტ.3, #1-2, 1998 

395.  ურუშაძე  თამარ  დაცვის მხარის როლი სისხლის 

სამართლის პროცესში 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი 2011 

396.  ურუშაძე  თამარ დაცვის მხარის როლი სისხლის 

სამართლის პროცესში 

სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 2011 

397.  უსენაშვილი საბა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

უფლების რეალიზაციის პრობლემა 

სასამართლოს კონტროლს 

დაქვემდებარებული ოპერატიულ-

სამძებრო ღონისძიებების წარმოებისას 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 



398.  ფალიაშვილი  აპოლონ საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში 

სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვის 

ზოგიერთი საკითხი 

სახელმწიფო და სამართალი, #3,  1990  

399.  ფალიაშვილი  აპოლონ ამერიკის შეერთბული შტატების 

სისხლისსამართლებრივი იუსტიცია: 

ორგანიზაცია, სტრუქტურა, ფუნქციები 

სამართალი, # 1-2, 1994  

400.  ფალიაშვილი  აპოლონ განაჩენის აღსრულების პროცესუალური 

საკითხები 

სახელმწიფო და სამართალი, #9, 1990  

401.  ფალიაშვილი  აპოლონ ჩხრეკა და ამოღება: პროცესუალური წესი 

და ტაქტიკა 

სამართალი, #6, 1991  

402.  ფალიაშვილი  აპოლონ საჭიროა სრულიად ახალი სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსი 

სამართალი, #10-11, 1992  

403.  ფალიაშვილი  აპოლონ სატელეფონო საუბრების მოსმენის 

შესახებ 

სამართალი, # 4-5, 2000  

404.  ფალიაშვილი  აპოლონ საქართველოს სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსი ამოქმედდა ,მაგრამ 

მასში უნდა შევიდეს ცვლილებები 

სამართალი, #5, 1999  

405.  ფალიაშვილი  ნონა განმეორებითი ექსპერტიზა და 

საპროცესო კანონმდებლობის 

სრულყოფის საკითხები 

სახელმწიფო და სამართალი, #11, 1990  

406.  ფალიაშვილი აპოლონ სასამართლო რეფორმისა და საპროცესო 

კანონმდებლობის სრულყოფის 

საკითხები 

სამართალი, #3-4, 1993  

407.  ფარსადანიშვილი ნინო ევთანაზიის პრობლემა სამართალსა და 

ბიბლიაში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, # 4, 2007  

408.  ფარტენაძე ომარ თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი 

მიმართულებები 

სამართალი, #1-2, 2004  



409.  ფაფიაშვილი   შოთა საბაჟო და საგადასახადო 

სამართალდარღვევების 

პასუხისმგებლობისა და მასთან ბრძოლის 

ზოგიერთი პრობლება 

სამართალი, #12, 2001  

410.  ფაფიაშვილი  ლალი დანაშაულის ცნების პრობლემა სისხლის 

სამართლის თეორიასა და 

კანონმდებლობაში 

სამართალი, #7-8, 1993  

411.  ფაფიაშვილი  ლალი დაკავებისა და დაპატიმრების 

გამოყენების სამართლებრივი 

საფუძვლები სისხლის სამართლის 

პროცესში 

ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური 

და საერთაშორისო მექანიზმები, 2012 

412.  ფაფიაშვილი  ლალი ადამიანის უფლებათა ევროპის 

სასამართლო 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1999, 

მეოთხე კვარტალი 

413.  ფაფიაშვილი  ლალი ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის ევროპული 

კონვენციის მე-6 მუხლით მე-3 პუნქტით 

გათვალისწინებული მინ. 

პროცესუალური გარანტიები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მესამე-

მეოთხე კვარტალი, 2001 

414.  ფაფიაშვილი ლალი თავისუფლებაშემზღუდველი საპროცესო 

იძულების ღონისძიებების გამოყენების 

საერთაშორისო-სამართლებრივი 

სტანდარტები 

საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა IV, 

2011 

415.  ფაფიაშვილი  შოთა განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციის 

ზოგიერთი პრობლემა 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2004  

416.  ფაფიაშვილი  შოთა კრიმინალისტური ვერსიების 

მართებული გაგებისათვის 

სახელმწიფო და სამართალი, #2,  1990  

417.  ფაფიაშვილი  შოთა გამოძიების სამეციერო–ტექნიკურ 

საშუალებათა სრულყოფისათვის 

სამართალი, #3-4, 1994 



418.  ფაფიაშვილი  შოთა დანაშაულთა ჩადენის ხერხების ცნება, 

არსი და მათი კრიმინალისტიკური 

მნიშვნელობა 

სამართალი, #6, 1991  

419.  ფაფიაშვილი  შოთა მექრთამეობა,კორუფცია(რეალობა, 

პერსპექტივა) 

სამართალი, # 10-11-12, 2000  

420.  ფაფიაშვილი  შოთა დანაშაულთა გახსნის პროცესში 

სპეციალური ცოდნის გამოყენების 

ტაქტიკის ზოგიერთი საკითხი 

სამართალი, #8, 2001  

421.  ფაფიაშვილი  შოთა მოწმის დაზარალებულისა და 

განსასჯელის სასამართლოში დაკითხვა 

სამართალი, #4, 2002  

422.  ფაფიაშვილი  შოთა სქესობრივი დანაშაულის ზოგადი 

სისხლისსამართლებრივი და 

კრიმინალისტიკური დახასიათება 

სამართალი, #11-12, 2002  

423.  ფაფიაშვილი  შოთა ზოგიერთი შენიშვნა გამოძიებისა და 

პროკურატორის საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ კონცეფციაზე  

სამართალი, #1-2, 2003  

424.  ფაფიაშვილი  შოთა, 

მეურმიშვილი  ბესიკ 

სს დევნა როგორც პროკურატურის 

ფუნქცია 

სამართალი, # 1-2, 2001  

425.  ფაფიაშვილი შოთა სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის 

ცნებისა და არსის სწორად გაგებისათვის 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 3, 2002 

426.  ფაფიაშვილი შოთა შემოწმების ჩატარება სამართალი, #5-6, 2002  

427.  ფაშაევი  გუდრატ გაუფრთხილებელი დანაშაულით 

დაწყებული რეციდივის გამოვლენის 

მეთოდიკა 

სამართალი, #4, 1999  

428.  ფაცია მერაბ საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 162–ე მუხლის მესამე ნაწილის, 

406–ე მუხლის მეოთხე ნაწილის 

კონსტიტუციურობის საკითხები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  1999  



429.  ფაცია მერაბ მოსამართლის მიერ კერძო ბრალდების 

სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის 

საკითხი 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 2001 

430.  ფაცია მერაბ უდანაშაულობის პრეზუმფცია და 

მოსამართლის მიერ საქმის დამატებით 

გამოძიების ჩასატარებლად 

პროკურორისათვის დაბრუნება 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #3, 2003 

431.  ფიცხელაური  შენგელი სპეციალური ცოდნის პრობლემატიკის 

კვლევა (უკრაინისა და საქართველოს 

გამოცდილება) 

სამართალი, #1-2, 2003  

432.  ფიცხელაური შენგელი გამოძიების პროცესში თანამედროვე 

სამეცნიერო-ტექნიკური საშუალებების, 

სპეციალური ცოდნის გამოყენების 

დანერგვისა და მათი სრულყოფის 

პერსპექტივები 

პროფესორ რომან შენგელიას საიუბილეო 

კრებული, 2012 

433.  ფუტკარაძე  ედიშერ დეფენზიური უკიდურესი აუცილებლობა 

გერმანულ სისხლის სამართალში 

სამართალი, #11, 2001  

434.  ფუტკარაძე  ედიშერ საპატიო უკიდურესი აუცილებლობა 

გერმანულ და ინგლისურ სისხლის 

სამართალში 

სამართალი, # 1-2, 2001  

435.  ფუტკარაძე  ედიშერ /ფუტკარაძე 

რაჟდენ 

კორუფციასთან ბრძოლის 

კონსტიტუციურ–სამართლებრივი და 

სისხლისსამართლებრივი ასპექტები 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #4,  2004  

436.  ფუტკარაძე ედიშერ იძულებით გამოწვეული უკიდურესი 

აუცილებლობა გერმანულ სისხლის 

სამართალში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, #2, 1999  

437.  ფუტკარაძე ედიშერ უკიდურესი აუცილებლობა რუსულ 

სისხლის სამართალში 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 2000  



438.  ქათამაძე  მირიან სამართლიანობის აღდგენა, როგორც 

სასჯელის მიზანი. 

სამართალი, #10-11-12, 2000   

439.  ქათამაძე  მირიან პირობითი მსჯავრი, როგორც ნეგატიური 

სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის რეალიზაციის ფორმა 

სამართალი, #11-12, 2002  

440.  ქათამაძე მირიან პირობითი მსჯავრის იურიდიული 

ბუნება 

სამართალი, #1-2, 2004  

441.  ქამაშიძე ქეთევან ეკოლოგიური კატასტროფების შედეგად 

იძულებით გადაადგილებული პირები – 

ეკომიგრანტები 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2012 

442.  ქარდავა  ეკა ელექტრონული კონტროლი, როგორც 
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501.  ჭოღოშვილი   თემურ სამშობლოს ღალატი და მასთან ბრძოლის 

უზრუნველყოფა 

სამართალი, #10-11, 1992  

502.  ჭოღოშვილი  თემურ დანაშაულის რეციდივის განსაზღვრა და 

მისი არსი 

სახელმწიფო და სამართალი, #12, 1990  

503.  ჭყონია  მარიამ ფიზიკური პირის 

სისხლისამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის პრობლემა 

საერთაშორისო სისხლის სამართალში 

ადამიანი და კონსტიტუცია, # 1, 1999  

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1, 1998 



504.  ხაჭვანი თინათინ შეჯიბრებითობის პრინციპი (შედარებითი 

ანალიზი) 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2012 

505.  ხერხეულიძე  ირინე არასრულწლოვანთა დანაშაული და მისი 

გამომწვევი მიზეზები იუვენალური 

იუსტიციის სისტემებში 

სამართლის ჟურნალი, #2, 2012 

506.  ხერხეულიძე ირინე საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა – 

არასაპატიმრო სახის სასჯელთა შორის 

არასრულწლოვან დამნაშავეთა 

რესოციალიზაციის ერთ-ერთი 

საუკეთესო აგენტი 

მართლმსაჯულება და კანონი, #2, 2011 

507.  ხეცურიანი  ჯონი სიკვდილით დასჯა ქართულ 

სამართალში 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 1-ლი-მე-2 

კვ., 1999წ 

508.  ხოშტარია  ა, მებუკე   ჯ. საექიმო საიდუმლოების ცნების სისხლის 

სამართლებრივი განსაზღვრა მისი 

განთქმისათვის პასუხისმგებლობა 

სამართალი, # 7–8, 1997 

509.  ხოშტარია  ალექსანდრე მანქანური დოკუმენტებისათვის 

იურიდიული ძალის მინიჭების 

მნიშვნელობა კომპიუტერული 

დანაშაულისათვის სისხლის სამართლის 

პასუხისმგებლობისას 

სამართალი, #3-4, 1994  

510.  ხუროშვილი  გია დანაშაულის(ქმედების) შემადგენლობის 

შეფასებითი ნიშნების დადგენისათვის 

სამართალი, #10-11-12, 2000   

511.  ხუროშვილი  გია დანაშაულის შემადგენლობა ახალი 

სისხლის სამართლის კოდექსის 

მიხედვით 

სამართალი, #8-9, 2000  

512.  ხუროშვილი  გია დანაშაულის შემადგენლობის 

შეფასებითი ნიშნების გამოყენება და 

სისხლის სამართლის პოლიტიკა 

სამართალი, #6,  2001  



513.  ხუციშვილი  ვახტანგ გირაო როგორც აღკვეთის ღონისძიება სამართალი, #1-2, 1998  

514.  ხუცურაული  ირაკლი ბრალი სამართალი, # 2, 2002  

515.  ჯავახიშვილი  ალექსანდრე თაღლითობა და გამოძალვა სამართალი, #9-10, 1991  

516.  ჯავახიშვილი-შარლატი ნათია ნაფიცი თარჯიმნის ინსტიტუცია 

ევროპულ კანონმდებლობაში 

მართლმსაჯულება და კანონი, #4, 2013 

517.  ჯანაშია  გიორგი ძალადობითი დანაშაულის თავიდან 

აცილების სპეციალურ-

კრიმინოლოგიური ზომები 

რესოციალიზაციის (სოციალური 

რეაბილიტაციის) სტადიაზე. 

სამართალი, # 4-5, 2000  

518.  ჯანაშია  გიორგი ძალადობითი დანაშაულის კვლევის 

აქტუალობის საკითხი 

სამართალი, #4, 1999  

519.  ჯანაშია  ჯემალ ნარკოტიკებზე მსოფლიო კონტროლის 

სისტემის ჩამოყალიბება 

სამართალი, #4, 2001  

520.  ჯანაშია  ჯემალ ნარკოტიკების ლეგალიზება–გამოსავალი 

თუ ჩიხი?! (პრობლემასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი 

საკითხების განხილვა) 

სამართალი, #7, 2011  

521.  ჯანაშია  ჯემალ ნარკოტიკებზე საერთაშორისო 

სამართლებრივი კონტროლის სისტემის 

ჩამოყალიბება 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, მესამე-

მეოთხე კვარტალი, 2001 

522.  ჯანაშია ჯემალ საერთაშორისო ნარკობიზნესი – 

ტრანსნაცინალური დანაშაული და 

შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის 

სრულყოფის საკითხები 

ქართული სამართლის მიმოხილვა, 2001, 

პირველი კვარტალი 

523.  ჯაოშვილი  ვაჟა სასამართლო ექსპერტიზის სამართალი, #6,  2001  



სამართლებრივი რეგლამენტაციის ორი 

სისტემა 

524.  ჯაოშვილი ვაჟა სასამართლო ექსპერტიზის 

პროცესუალური ინსტიტუტის 

სრულყოფისათვის 

სახელმწიფო და სამართალი, #7, 1990  

525.  ჯინჯოლავა  დავით პროკურატურაში შემუშავებული 

,,ეთიკური ნორმების” მიღებასთან 

დაკავშირებული მოსაზრება. 

სამართალი, # 4-5, 2000  

526.  ჯიქია მარიამ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა 

რომის სტატუტის მიხედვით 

მართლმსაჯულება, #3, 2008 

527.  ჯიშკარიანი  ბაჩანა ეკონომიკური სისხლის სამართალი და 

მისი მნიშვნელობა თანამედროვე 

სახელმწიფოსათვის გერმანიის 

მაგალითზე 

სამართლის ჟურნალი, #1, 2012 

528.  ჯიშკარიანი  ბაჩანა სიცოცხლის უფლების აბსოლუტური 

დაცვა და თვითმკვლელობის 

პრობლემატიკა გერმანული სისხლის 

სამართლის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2012 

529.  ჯიშკარიანი  ბაჩანა სისხლის სამართლის საერთაშორისო 

სასამართლო და მისი კომპეტენცია 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა #1, 2013 

530.  ჯიშკარიანი ბაჩანა ევროპოპული სისხლის სამართალი და  

მისი გავლენა ნაციონალურ სისხლის 

სამართალზე 

სამართლის ჟურნალი, # 1–2, 2010 

531.  ჯიშკარიანი ბაჩანა სისხლისსამართლებრივი ჰარმონიზაციის 

კომპეტენცია ევროკავშირის საქმიანობის 

წესის შესახებ ხელშეკრულების 83-ე 

მუხლის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი, #3, 2011 

532.  ჯობლიძე თინათინ საყოველთაო კომპიუეტრიზაცია, ადამიანი და კონსტიტუცია, #3, 2003 



როგორც დანაშაულებათა ერთ–ერთი 

წყარო 

533.  ჯოგლიძე თინათინ კომპიუტერული საინფორმაციო–

საცნობარო უზრუნველყოფა 

კრიმინალისტიკაში 

ადამიანი და კონსტიტუცია,  #1 2006  

534.  ჯოგლიძე თინათინ კომპიუტერული დანაშაულების გახსნის 

ზოგიერთი პრობლემა 

სამართალი, #3-4, 2004  

535.  ჯორბენაძე  ომარ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 

შერჩევის ზოგიერთი საპროცესო 

პრობლემა 

სამართალი, #4, 2002  

536.  ჯორბენაძე  ომარ პირადი ჩხრეკა მართლმსაჯულება და კანონი, #3(22), 2009  

537.  ჰისმენი   დმიტრო , გაბისონია  

იური 

ადამიანის უფლებათა დაცვის 

თანამედროვე სტანდარტებისა და 

მექანიზმების ინტეგრირება უკრაინისა და 

საქართველოს სისხლის 

სამართალწარმოებაში 

სამართალი, #9-10, 2001  



538. კარლო ნიკოლეიშვილი პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის 

განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს 

დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

539. თემურ ცქიტიშვილი სამართლებრივი სიკეთის დაცვა, როგორც 

საფრთხის შემქმნელი დელიქტების დასჯადობის 

ლეგიტიმაციის საფუძველი 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2014 

540. გურამ ნაჭყებია იურიდიული აზროვნების წესი და 

გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო 

ნაწილი 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2014 

541. დავით წულაია წამების აკრძალვა საერთაშორისოსამართლებრივი 

ნორმების მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2014 

542. მაკა ხოდელი წამების შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებათა 

დასაშვებობის პრობლება სისხლის სამართლის 

პროცესში (ქართული და გერმანული სამართლის 

მიხედვით) 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2014 

543. კარლო ნიკოლეიშვილი პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხის 

განმხილველი ადგილობრივი საბჭოს საქმიანობის 

შესაბამისობა სამართლიანი სასამართლოს 

სტანდარტთან (ზოგიერთი საკითხის ანალიზი) 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2014 

544. ოთარ გამყრელიძე დასკვნა თემურ ცქიტიშვილის სადისერტაციო 

ნაშრომზე: ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი 

დელიქტები 

სამართლის ჟურნალი, №1, 2015 

545. გიორგი დავითაშვილი საზოგადოების წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულები ქართული ჩვეულებითი (ხალხური) 

სამართლის მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი, №2, 2015 

546. მიხეილ გაბუნია მემთვრალეობის (ალკოჰოლიზმის) 

კრიმინოლოგია 

მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2014 

547. კობა ბუაძე ზოგიერთი ნორმის სრულყოფისათვის სისხლის 

სამართლის პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი  №2, 2014 



548. გურამ ნაჭყებია აუცილებელი მოგერიების ფარგლების 

გადაცილებისათვის პასუხისმგებლობის 

აქსიოლოგიური დასაბუთება 

მართლმსაჯულება და კანონი  №3, 2014 

549. მზია ლეკვეიშვილი სასჯელის მიზნები და სასჯელის შეფარდების 

სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 

ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი  №4, 2014 

550. თემურ ცქიტიშვილი ევენტუალური განზრახვის საკითხისათვის მართლმსაჯულება და კანონი  №4, 2014 

551. ომარ მინდაძე, ბადრი ფორჩხიძე ფსიქოანალიზის როლი სისხლის 

სამართალწარმოების პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი  №4, 2014 

552. ომარ ჯორბენაძე რამდენიმე მოსაზრება ცრუ ჩვენების, ცრუ 

დასმენისა და მოწმის ან დაზარალებულის მიერ 

არსებითად ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებების 

მიცემის თაობაზე 

მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 

553. კობა ბუაძე გონივრული ეჭვისა და შინაგანი რწმენის 

სამართლებრივი და ფილოსოფიური მნიშვნელობა 

სისხლის სამართლის პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 

554. მალხაზ ლომსაძე სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

საფუძველი 

მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 

555. მიხეილ გაბუნია კრიმინოლოგია და აზარტული თამაშები მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 



556. ელენე კავთუაშვილი სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება და მედია მართლმსაჯულება და კანონი  №1, 2015 

557. ომარ ჯორბენაძე ნასამართლეობის მოხსნა ან გაქარწყლება მართლმსაჯულება და კანონი  №2/3, 2015 

558. ვლადიმერ წითლაური  ქართული სისხლის სამართლის პოლიტიკის 

ზოგიერთი საკითხის განსაზღვრისათვის 

მართლმსაჯულება და კანონი  №2/3, 2015 

559. თამარ ლალიაშვილი მოწმის სანდოობა და მისი შეფასების 

კრიტერიუმები 

მართლმსაჯულება და კანონი  №4, 2015 

560. მალხაზ ლომსაძე დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში 

თანამონაწილეობა 

მართლმსაჯულება და კანონი  №4, 2015 

561. მაია კვირიკაშვილი სასამართლო - სატელეფონო საუბრების 

მიყურადებისას პირადი ცხოვრების დაცვის 

გარანტია 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები №1 

მარტი, 2014 

562. გიორგი ჩაკვეტაძე მოსამართლის როლი შეჯირებითობის პრინციპით 

აგებულ ქართულ სისხლის სამართლის პროცესში 

(დამოუკიდებელი არბიტრი თუ სამართლიანი 

მსაჯული) 

თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა №1(2), 2014 

563.  გიორგი გამხიტაშვილი, ლილი 

მელანაშვილი 

დანაშაულში თანამონაწილეობის მოკლე 

ისტორიული ექსკურსი 

აკადემიკოს პეტრე მელიქიშვილის დაბადებიდან 165 

წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, გამარჯებულ 

სტუდენტთა სამეცნიერო შრომები, 2015 წელი 



 

 

 

 

*წინამდებარე კატალოგი შეიძლება შეივსოს ავტორების მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში 

 

 

 

564. მარინა მესხი ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

საკანონმდებლო რეგულირება საერთაშორისო და 

ეროვნული კანონმდებლობების მიხედვით 

საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

565. გივი მიქანაძე პირობით ვადაზე გათავისუფლება ქართულად საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი №2, 2013 

566. ბაჩანა ჯიშკარიანი (მარტინ პიაცენა) რეცენზია (დანაშაულების შეთანხმება, ჩადენისკენ 

მოწოდება და მითითებების მიცემა ინტერნეტის 

საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით) 

მართლმსაჯულება და კანონი  №3, 2014 



 

 

 

 



 

# სტატიის ავტორის სახელი, გვარი სტატიის სათაური (სრულად) ჟურნალის დასახელება, 

გამოცემის წელი, ნომერი 

567. გიორგი თოდრია    საქართველოს სისხლის სამართლის 

სისტემის ზოგიერთი ლოგიკური პრობლემა 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

568. პაპუნა გურული დანაშაულის პროვოკაციის შემადგენლობა სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

569. გურამ როსტიაშვილი, დავით 

ხომერიკი, ვანო ბოლქვაძე 

სასამართლო ექსპერტიზის საკანონმდებლო 

პრობლემები 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

570. თამარ გვასალია წამება, როგორც დანაშაული და სასჯელი, 

როგორც სახელმწიფოს ლეგიტიმური 

ზეწოლის მექანიზმი (ინიცირებული პროექტის 

მიმოხილვა) 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

571. თამარ ლალიაშვილი გამოძიების პროცესში პირის მოწმის სახით 

დაკითხვის პრობლემატური მხარეები და მისი 

სამართლებრივი შედეგები 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

572. ანა ჭიღიტაშვილი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა და 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

573. პაატა კუბლაშვილი ბრალდებულის ქმედებისათვის 

მატერიალურად პასუხიმგებელი პირის ან/და 

მასთან დაკავშირებული პირის ქონებაზე 

ყადაღის დადების სამართლებრივი 

საფუძვლები (შედარებითი ანალიზი) 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

574. ელენე კავთუაშვილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსი - დასჯის თუ აღზრდის სამართალი?! 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

575.  მიხეილ გაბუნია, შამილ 

ძამუკაშვილი 

დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი 

საქართველოში 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

576. ანა გურიელი დაზარალებულის უფლებრივი მდგომარეობა 

საქართველოს სისხლის სმსოფლიო, №4, 

05/2016ამართლის კანონმდებლობით 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 

577. თათია დოლიძე მართლწინააღმდეგობისა და ბრალის 

გამომრიცხველი ზეკანონური გარემოებების 

კვალიფიკაციის ძირითადი ასპექტები 

სამართალი და მსოფლიო, №4, 05/2016 



578. ბადრი ნიპარიშვილი ბრალდებულის დაუსწრებლად სისხლის 

სამართლის საქმის არსებითი განხილვა და 

პროცესის შეჯიბრებითობა 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

579. ლევან დარბაიძე    განმეორებით გასამართლებისა და 

დასჯისაგან დაცვის კონსტიტუციური 

უფლების რეალიზაციის პრაქტიკული 

ასპექტები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

580. მალხაზ ლომსაძე ჯგუფური დანაშაულის კვალიფიკაციის 

პრობლემები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

581. ლელა მეტრეველი     ოჯახში ძალადობის 

სისხლისსამართლებრივი დახასიათება 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

582. მარი ქუთათელაძე  განრიდებისა და მედიაციის პროფრამა, 

როგორც პროკურორის დისკრეცია სისხლის 

სამართლის პროცესში 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2016 

583. ლილი მსხილაძე ბრალდებულის უფლება-მისცეს ჩვენება მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

584. თამარ ლალიაშვილი ანგლო-ამერიკული და კონტინენტურ-

ევროპული სისხლის სამართლის პროცესის 

სისტემების ჰარმონიული კონვენცია და მისი 

მნიშვნელობა ქართული სისხლის სამართლის 

სისტემებისათვის 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

585. ელენე კავთუაშვილი კანონთან კონფლიქტში მყოფი 

არასრულწლოვანი-ფსიქოლოგიურ, 

თეოლოგიურ, პედაგოგიურ და იურიდიულ 

ჭრილში 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

586. მარი ქუთათელაძე განრიდება, არასრულწლოვანთა საუკეთესო  

ინტერესზე დაფუძნებული 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

კოდექსის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 

587. ლელა მეტრეველი აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს 

გამოყენების პრაქტიკული ანალიზი ოჯახში 

ძალადობის დანაშაულთან დაკავშრებით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№4, 2016 



588.      ომარ ჯორბენაძე, ელენე 

ხათაშვილი 

რამდენიმე მოსაზრება ადამიანის უფლებათა 

შეზღუდვაზე სასამართლო კონტროლის, 

ბრალეულობის საკითხის განხილვისა და 

მოწმის დაკითხვის შესახებ 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

589. ლავრენტი მაღლაკელიძე, გიორგი 

თუმანიშვილი 

არაპირდაპირი (ირიბი) მტკიცებულებების 

მნიშვნელობა ქართული და საერთაშორისო 

სისხლის სამართლის პროცესის მიხედვით 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

590. ზაზა მეიშვილი AMICUS CURIAE სისხლის 

სამართალწარმოებაში: ტენდენციები და 

გამოწვევები 

მართლმსაჯულება და კანონი,№1, 2017 

591. ნათია სონგულია უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის (ფულის 

გათეთრების) ზოგიერთი საკითხისთვის 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები №5 

ივნისი, 2016 

592. ბექა წიკლაური ევთანაზიის ეთნიკური და სამართლებრივი 

ასპექტები 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები №3 

ივლისი, 2015 

593. ნათია სვანიძე ბავშვთა შრომის წინააღმდეგ არსებული 

სამართლებრივი და ინსტიტუციური 

მექანიზმები 

სამეცნიერო ჟურნალი ახალგაზრდა ადვოკატები №3 

ივლისი, 2015 

594. მედეა მათიაშვილი ცოლ-ქმრის მკვლელობა ძველ ქართულ 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

595. გიორგი თუმანიშვილი ბრალდება და მისგან გადახრა სისხლის 

სამართლის საქმის არსებითი განხილვის დროს 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

596. გიორგი დგებუაძე  მეთაურის (უფროსის) 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

უმოქმედობისთვის საერთაშორისო სისხლის 

სამართალში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

597. კახა წიქარიშვილი დანაშაულში თანამონაწილეობის დროს 

მიზეზობრივი კავშირის საკითხი ქართულ და 

ანგლოამერიკულ სისხლის სამართალში 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 



598. დავით წულაია  დანაშაული და დანაშაულობა, როგორც 

ცოდვის გამოვლინების ფორმები 

(ნორმატიული ასპექტის ანალიზი) 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

599. გიორგი გეთიაშვილი    საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომის 

არსი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

600. მაია კვირიკაშვილი პროკურორის მიერ მოწმის მომზადება სამართლის ჟურნალი №1 2016 

601. ლაშა ფანჩულიძე საბაჟო ღირებულების ცნება, მისი არსისა და 

ოდენობის განსაზღვრა საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 214-ე მუხლის შენიშვნის 

მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

602. ხატია შეყილაძე არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების 

პრიორიტეტულობის პრინციპის არსი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

603. უშანგი ბახტაძე ზიანის პრინციპი, როგორც კრიმინალიზაციის 

ერთ-ერთი საფუძველი 

სამართლის ჟურნალი №1 2016 

604. შოთა მახათაძე, ნინო თედეშვილი ადამიანის ორგანოებით ვაჭრობის სადავო 

საკითხები 

თსუ სამართლის მიმოხილვა 

სტუდენტური სამეცნიერო ჟურნალი №1 2016 

სპეციალური გამოცემა 

605. ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა 

კვალიფიკაციის პრობლემა 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

606. გურამ ნაჭყებია თვითიმედოვნების საკანონმდებლო 

ფორმულის საკითხისათვის 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

607. მალხაზ ბაძაღუა ქართული კრიმინოლოგიისა და მისი 

ტერმინების ევოლუცია 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

608.  მიხეილ მამნიაშვილი, ჯემალ 

გაბელია 

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის როლი 

მტკიცებულებათა მოპოვებაში 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 



609. ნოდარ კობიაშვილი გირაოს გონივრული ოდენობის განსაზღვრა, 

როგორც გირაოს ეფექტურობის მთავარი 

პირობა 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

610. ლევან გოგიშვილი დაცვისა და ბრალდების მხარეთა 

თანასწორუფლებიანობის პრაქტიკული 

რეალიზაცია შემთხვევის ადგილის 

დათვალიერების პროცესში 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

611. შენგელი ფირცხელაური საგამოძიებო-ტაქტიკური კომბინაციის 

საინფორმაციო ლოგიკური სტრუქტურა 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

612.  რეცენზია ნინო გოგნიაშვილის 

წიგნზე „კრიმინალისტიკა“ თბ 2012 წ. 

კრიტიკული გამოხმაურება გამოცემულ 

ნაშრომზე 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №1 2016 

613. ირაკლი გაბისონია, ჯემალ გაბელია სასჯელის შერჩევისა და შეფარდების 

ზოგიერთი საკითხი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

614. გურამ ნაჭყებია მიზეზობრივი კავშირისა და ბრალის 

მიმართების ზოგიერთი საკითხი პროფესორ თ. 

წერეთლის ნაშრომში „მიზეზობრივი კავშირი 

სისხლის სამართალში“ 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

615. ჯემალ ჯანაშია საქართველოში ნარკომანიასთან და 

ნარკოტიკულ დანაშაულთან ბრძოლის 

სისხლის სამართლის პოლიტიკის შედარებითი 

ანალიზი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

616. შოთა ფაფიაშვილი კიდევ ერთხელ საგამოძიებო ექსპერიმენტისა 

და ჩვენების ადგილზე შემოწმების 

საკანონმდებლო სრულყოფის შესახებ 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 



617. მიხეილ მამნიაშვილი, თამარ 

მამნიაშვილი, გიმზერ ალანია 

მოწმის დაკითხვის ახალი რეგულაციები 

სისხლის სამართლის პროცესში 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

618. ირაკლი მინაშვილი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

პროცესი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

619. ბესო კვირიკაშვილი კრიმინოლოგიური კვლევის მეთოდოლოგიის 

ზოგიერთი საკითხი 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

620. ბესო კვირიკაშვილი დამნაშავის პიროვნების კვლევის 

კრიმინოლოგიურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები 

საერთაშორისო რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი 

იურისტი №2 2017 

621. ირინე ბოხაშვილი წინასასამართლო სხდომა სისხლის სამართლის 

პროცესში 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

622. ირაკლი დვალიძე შედეგის ობიექტური შერაცხვა და იარაღის 

დაუდევრად შენახვის დასჯადობა ქართული 

სისხლის სამართლის მიხედვით 

სამართლის ჟურნალი №1 2017 

 

 

 


	ნაწილი 6.pdf
	6.pdf

