გიორგი დგებუაძე
სქესი: მამრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
დაბადების თარიღი: 16.7.1986
დაბადების ადგილი: ქ. სოხუმი
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

განათლება და სამეცნიერო მოღვაწეობა
სტატუსი, ხარისხი

ორგანიზაციის დასახელება, ადგილმდებარეობა

პერიოდი

პოსტ-დოქტორანტი,
გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურისა
(DAAD) და შოთა
რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდის
სტიპენდიანტი
სამართლის დოქტორი

საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების
სამართლის ინსტიტუტი, პოსტ-სადოქტორო პროგრამა
ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის, კიოლნის უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი, კიოლნი, გერმანია

2017

დოქტორანტი,
მაქს-პლანკის
საზოგადოების
სტიპენდიანტი
გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურისა
(DAAD) და კიოლნის
უნივერსიტეტის
სტიპენდიანტი
დოქტორანტი,
ალბერტუს მაგნუსის
სტიპენდიანტი

გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურისა
(DAAD) და კიოლის
უნივერსიტეტის
სტიპენდიანტი
დოქტორანტი,
გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურის
(DAAD) სტიპენდიანტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი,
საქართველო
მაქს-პლანკის საზღვარგარეთისა და საერთაშორისო
სისხლის სამართლის ინსტიტუტი, სადოქტორო
(კვლევითი) პროგრამა, ფრაიბურგი, გერმანია

2013–2017

2015

„კვლევა და საერთაშორისო ურთიერთობები (სამართლის
ინტერნაციონალიზაცია)“, საზაფხულო სასწავლო კურსი
ალუმნებისათვის, კიოლნის უნივერსიტეტი, კიოლნი,
გერმანია

2014

საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების
სამართლის ინსტიტუტი, სადოქტორო / კვლევითი
პროგრამა დოქტორანტებისა და ახალგაზრდა
მეცნიერებისათვის, კიოლნის უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი, კიოლნი, გერმანია
„მულტიდისციპლინური კვლევა ადამიანის ასაკთან
დაკავშირებით“, საზაფხულო სასწავლო კურსი
ალუმნებისათვის, კიოლნის უნივერსიტეტი, კიოლნი,
გერმანია

2014

სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის
ინსტიტუტი, სადოქტორო პროგრამა დოქტორანტებისა და
ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის, კიოლნის უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი, კიოლნი, გერმანია

2011–2012

2013
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გერმანიის აკადემიური
გაცვლის სამსახურის
(DAAD) სტიპენდიანტი
დოქტორანტი
მაგისტრი

ბაკალავრი

გერმანული ენის კურსი – „Deutsch als Fremdsprache“,
ინსტიტუტი „S+W speak+write“, მარბურგი, გერმანია

2011

საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა,
თბილისი, საქართველო

2010–2011

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი,
საქართველო
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, თბილისი,
საქართველო

2007–2009

2003–2007

პროფესიული საქმიანობა
ორგანიზაციის დასახელება

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს
სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭო
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის სამეცნიეროსაკონსულტაციო საბჭო
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის
უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა

განათლების ხარისხის განვითარების
ეროვნული ცენტრი
სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“
სამართლის ფაკულტეტი
ფოლკსვაგენის ფონდის
(Volkswagenstiftung) სამეცნიერო პროექტი:
„ქართული სისხლის სამართლის პროცესის
ინტერნაციონალიზაცია და ევროპეიზაცია,
როგორც პრობლემა და ამოცანა“
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის შედარებითი და
ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის
ინსტიტუტი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტი
საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლა

თანამდებობა, სტატუსი

პერიოდი

წევრი

2018–დღემდე

წევრი

2018–დღემდე

საერთაშორისო სისხლის
სამართლის, საერთაშორისო
მშვიდობისა და უსაფრთხოების
სამართლის ლექტორი
უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამის აკრედიტაციის
ექსპერტი
ასოცირებული პროფესორი

2018–დღემდე

ექსპერტი

2016–დღემდე

ასისტენტი სისხლის სამართლის
მიმართულებით, სისხლის
სამართლისა და საერთაშორისო
სისხლის სამართლის ლექტორი
მეცნიერ-თანამშრომელი

2016–დღემდე

სისხლის სამართლისა და
საერთაშორისო სისხლის
სამართლის ლექტორი
სამართალმცოდნეობის,
სისხლის სამართლის, სისხლის
სამართლის პროცესისა და
საერთაშორისო სისხლის
სამართლის ლექტორი

2017–დღემდე

2017–2018

2013–დღემდე

2013–2016

2012–დღემდე
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საქართველოს საკონსტიტუციო
სასამართლო
ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“
პროექტი: „ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდიფიკაცია
სისხლის სამართალში“
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტი

მოსამართლის რეფერენტი

2015–2016

ექსპერტი

2014–2015

საერთაშორისო სისხლის
სამართლის ლექტორი

2013–2014,
2018–2019

საქართველოს მთავარი პროკურატურის
საგამოძიებო ნაწილი
დავით გურამიშვილის საერთაშორისო
სასწავლო უნივერსიტეტ „იბერიის“
სამართლის ფაკულტეტი
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

კონსულტანტი

2013–2014

სისხლის სამართლისა და
სისხლის სამართლის პროცესის
ლექტორი
წევრი, ადვოკატი სისხლის
სამართლის სპეციალიზაციით

2010–2011

კონფერენციები/
სემინარები/ ტრენინგები/
საკვალიფიკაციო
გამოცდები

2009–2011

დასახელება: პანელური დისკუსია თემაზე „ზემოდან დანახული
დაუსრულებელი ომი“
ორგანიზატორი: ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტი (IWPR) /
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების
კვლევის ფონდი (რონდელის ფონდი)
თარიღი და ადგილი: 2018, თბილისი, საქართველო
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „გენოციდის
დანაშაულისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის აქტუალური
პრობლემები“
ორგანიზატორი: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2018, თბილისი, საქართველო
დასახელება: მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო
კვირეულის კონფერენცია თემაზე „სამართალი თანამედროვე
გამოწვევების წინაშე - თეორია და პრაქტიკა“
ორგანიზატორი: საქართველოს უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2018, თბილისი, საქართველო
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „სამართალი და
გლობალური უსაფრთხოება“
ორგანიზატორი: სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2018, თბილისი, საქართველო
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „შოთა
რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის
აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის
სასტიპენდიო პროგრამა: 2017 წლის პროექტების პრეზენტაცია“
ორგანიზატორი: შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი /
გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD)
თარიღი და ადგილი: 2017, თბილისი, საქართველო
დასახელება: საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „უმაღლესი
განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის რეფორმა: შედეგები და
შემდეგი ნაბიჯები“
ორგანიზატორი: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული
ცენტრი / საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
თარიღი და ადგილი: 2017, თბილისი, საქართველო
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დასახელება: მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „ქართული
სისხლის სამართლის პროცესის ინტერნაციონალიზაცია და
ევროპეიზაცია, როგორც გამოწვევა და ამოცანა“
ორგანიზატორი: ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagenstiftung) / ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი /
ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი / იენის ფრიდრიხ შილერის
უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2017, იენა / ბერლინი, გერმანია
დასახელება: მესამე საერთაშორისო კონფერენცია კანონის
უზენაესობის თემაზე „სისხლის სამართლის საერთაშორისო
სამართალი და მისი წყაროები (ციფრულ ერაში გამოწვევების ასახვა
თეორიასა და პრაქტიკაში)“
ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ქართულ-ნორვეგიული კანონის
უზენაესობის ასოციაცია (GENO)
თარიღი და ადგილი: 2016, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენერთა ტრენინგ-კურსი თემაზე „იურიდიული
სწავლების მეთოდიკა საქართველოში“
ორგანიზატორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ) / საერთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ)
თარიღი და ადგილი: 2015, თბილისი, საქართველო
დასახელება: კონფერენცია თემაზე „სისხლისსამართლებრივ
გადაცდომათა კოდექსი“
ორგანიზატორი: საქართველოს უზენაესი სასამართლო / ღია
საზოგადოება საქართველო / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2015, თბილისი, საქართველო
დასახელება: მეორე ქართულ-გერმანული საერთაშორისო
კონფერენცია თემაზე „სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიან
ევროპაში“
ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი /
საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის გერმანული
ფონდი (IRZ)
თარიღი და ადგილი: 2015, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენერთა მეორე ტრენინგ-კურსი თემაზე „კაზუსის
ამოხსნის მეთოდიკა“
ორგანიზატორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ) / საერთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ)
თარიღი და ადგილი: 2014, ყვარელი, საქართველო
დასახელება: ტრენერთა ტრენინგ-კურსი თემაზე „კაზუსის ამოხსნის
მეთოდიკა“
ორგანიზატორი: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოება (GIZ) / საერთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ)
თარიღი და ადგილი: 2013, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ქართულ-გერმანული საერთაშორისო კონფერენცია
თემაზე „ლიბერალიზაციის ტენდენციები ქართულ სისხლის
სამართლის კანონმდებლობაში“
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ორგანიზატორი: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი / საერთაშორისო სამართლებრივი
თანამშრომლობის გერმანული ფონდი (IRZ)
თარიღი და ადგილი: 2013, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენინგ-კურსი თემაზე „სწავლების მეთოდოლოგია“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი
(JILEP) / აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)
თარიღი და ადგილი: 2013, გუდაური, საქართველო
დასახელება: სემინარი თემაზე „ადამიანის ძირითადი უფლებები და
თავისუფლებები, ევროპული კონვენციისა და ქართული
კანონმდებლობის ანალიზი“
ორგანიზატორი: საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის
გერმანული ფონდი (IRZ) / საქართველოს უნივერსიტეტი /
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
თარიღი და ადგილი: 2012, თბილისი, საქართველო
დასახელება: პანელური დისკუსია თემაზე „ადამიანურობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული და კენიის სიტუაცია
საერთაშორისო სისხლის სამართალში“
ორგანიზატორი: საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების
სამართლის ინსტიტუტი (IIPSL) / კიოლნის უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2012, კიოლნი, გერმანია
დასახელება: სემინარი თემაზე „ადამიანის უფლებათა
უნივერსალურობა და თანამედროვე სახელმწიფო“
ორგანიზატორი: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური (DAAD) /
მიუნსტერის უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2012, მიუნსტერი, გერმანია
დასახელება: სემინარი თემაზე „ტრანსნაციონალური
მართლმსაჯულება, სასამართლო დამოუკიდებლობა და
სისხლისსამართლებრივი დევნის პოლიტიკა“
ორგანიზატორი: საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების
სამართლის ინსტიტუტი (IIPSL) / კიოლნის უნივერსიტეტი
თარიღი და ადგილი: 2012, კიოლნი, გერმანია
დასახელება: ტრენინგი თემაზე „მოდელირებული იურიდიული
პრაქტიკის შემუშავება დიდ სასწავლო ჯგუფებში“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / მართლმსაჯულების
დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი
(JILEP) / აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI)
თარიღი და ადგილი: 2011, თბილისი, საქართველო
დასახელება: სემინარი თემაზე „ადამიანის უფლებათა დაცვის
ევროპული კონვენციის მე-5 და მე-6 მუხლები“
ორგანიზატორი: საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის
გერმანული ფონდი (IRZ) / საქართველოს უნივერსიტეტი /
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
თარიღი და ადგილი: 2011, თბილისი, საქართველო
დასახელება: სემინარი თემაზე „აღკვეთის ღონისძიებები,
ევროკონვენციის მე-5 მუხლი და ადვოკატთა პრეზენტაციის უნარჩვევები“
ორგანიზატორი: ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია

5

საქართველოში (NORLAG)
თარიღი და ადგილი: 2010, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენინგ-კურსი თემაზე „პროფესიული ეთიკის კურსი
იურისტთათვის“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ამერიკის იურისტთა
ასოციაცია (ABA)
თარიღი და ადგილი: 2008, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენინგ-კურსი თემაზე „ადვოკატის პროფესიული უნარჩვევები“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ამერიკის იურისტთა
ასოციაცია (ABA)
თარიღი და ადგილი: 2008, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ტრენინგ-კურსი თემაზე „პრაქტიკული სამართალი (Street
Law)“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ამერიკის იურისტთა
ასოციაცია (ABA)
თარიღი და ადგილი: 2008, თბილისი, საქართველო
დასახელება: ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის
სამართლის მიმართულებით
ორგანიზატორი: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია
თარიღი და ადგილი: 2007, თბილისი, საქართველო
დასახელება: სასწავლო პროგრამა თემაზე „ახალგაზრდა ლიდერები
მშვიდობისა და განვითარებისათვის სამხრეთ კავკასიაში“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / განათლების განვითარების
აკადემია (AED)
თარიღი და ადგილი: 2000–2001, თბილისი, საქართველო
დასახელება: სასწავლო პროგრამა თემაზე „მოზარდთა განვითარების
პროგრამა III“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / განათლების განვითარების
აკადემია (AED)
თარიღი და ადგილი: 2000, თბილისი, საქართველო
დასახელება: სასწავლო პროგრამა თემაზე „ლიდერობის უნარების
განვითარება კონფლიქტების პრევენციაში“
ორგანიზატორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო
განვითარების სააგენტო (USAID) / განათლების განვითარების
აკადემია (AED)
თარიღი და ადგილი: 2000, თბილისი, საქართველო
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სამეცნიერო გრანტები/
სტიპენდიები

დასახელება: ფოლკსვაგენის ფონდის (Volkswagenstiftung)
სამეცნიერო გრანტი
თარიღი: 2016–2019
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია
თარიღი: 2017
დასახელება: მაქს-პლანკის საზოგადოების სტიპენდია
თარიღი: 2015
დასახელება: ფონდ „ღია საზოგადოება საქართველოს“ სამეცნიერო
გრანტი
თარიღი: 2014–2015
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და
კიოლნის უნივერსიტეტის სტიპენდია
თარიღი: 2014
დასახელება: ალბერტუს მაგნუსის სამეცნიერო გრანტი
თარიღი: 2014
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურისა (DAAD) და
კიოლნის უნივერსიტეტის სტიპენდია
თარიღი: 2013
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD)
სტიპენდია
თარიღი: 2011–2012
დასახელება: გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის (DAAD)
სტიპენდია
თარიღი: 2011
დასახელება: ერასმუს მუნდუსის სტიპენდია
თარიღი: 2011

სამეცნიერო პუბლიკაციები

იხილეთ დანართი

უცხო ენები

დასახელება

ინგლისური

სრულყოფილად

რუსული

სრულყოფილად

გერმანული
საკონტაქტო რეკვიზიტები

ცოდნის დონე

კარგად

მისამართი: ილია ჭავჭავაძის გამზ. #3, თბილისი 0179, საქართველო

თსუ II კორპუსი, სისხლის სამართლის ბიბლიოთეკა, შედარებითი და
ტრანსნაციონალური სისხლის სამართლის ინსტიტუტის ოთახი
მობილური: +995 599939922
ელ-ფოსტა: giorgi.dgebuadze@tsu.ge
george_dgebuadze@yahoo.com
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სამეცნიერო პუბლიკაციები

წელი

2018

სათაური

„აგრესიის დანაშაულზე სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოს იურისდიქციის
ამოქმედების შესახებ“, ავტორი: კლაუს კრესი

სახეობა

გამომცემლობა

სტატია ჟურნალში:
„საკონსტიტუციო
სამართლის
ჟურნალი” #2(2018)

„საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლო“;
„გრიგოლ
რობაქიძის
სახელობის
უნივერსიტეტი“.
„ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა“
„იურისტების
სამყარო“

თარგმანის ავტორი

2017

„დანაშაულის ინდივიდუალური შერაცხვის
მოდელი საერთაშორისო სისხლის
სამართალში და მისი განვითარება
ანგლოამერიკული და გერმანული სისხლის
სამართლის სისტემების ზეგავლენით“

2016

„საერთო ამსრულებლობის პრინციპი
საერთაშორისო სისხლის სამართალში –
ანგლოამერიკული (თანა)ამსრულებლობა“
„მეთაურის (უფროსის)
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა
უმოქმედობისათვის საერთაშორისო სისხლის
სამართალში“

2016

მონოგრაფია

სტატია კრებულში:
„გურამ ნაჭყებია – 75“
სტატია ჟურნალში:
„სამართლის
ჟურნალი“ #1(2016)

(ქართულ და ინგლისურ ენაზე)
2016

„სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი:
დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ“, ავტორი:
ბაჩანა ჯიშკარიანი

2015

სამეცნიერო რედაქტორი
„საერთაშორისო სისხლის სამართლის
საფუძვლები“, ავტორი: მერაბ ტურავა

2015

სამეცნიერო რედაქტორი
„აფხაზეთის/საქართველო ტრაგედია
საერთაშორისო საზოგადოების სამსჯავროზე“

სახელმძღვანელო

„ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა“
„იურისტების
სამყარო“

სახელმძღვანელო

„მერიდიანი“

კრებული

„საარი“

სახელმძღვანელო

„იურისტების
სამყარო“

სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2015

(ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენაზე)
„კაზუსები სისხლის სამართლის ზოგად
ნაწილში“, ავტორი: ბაჩანა ჯიშკარიანი
სამეცნიერო რედაქტორი
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2014

„უფროსის (მეთაურის) ბრძანების შესრულება,
როგორც პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი
გარემოება“

სტატია კრებულში:
„მზია ლეკვეიშვილი
– 85“

„იურისტების
სამყარო“

2013

„ევროპული სისხლის სამართალი
ევროკავშირის ფარგლებში“, ავტორი: ბაჩანა
ჯიშკარიანი

სახელმძღვანელო

„იურისტების
სამყარო“

სტატია ჟურნალში:
„მართლმსაჯულება
და კანონი“ #3(38)’13

„საქართველოს
უზენაესი
სასამართლო“;
„საქართველოს
მოსამართლეთა
ასოციაცია“.
„მერიდიანი“

2013

სამეცნიერო რედაქტორი
„ადამიანურობის წინააღმდეგ მიმართული
დანაშაული საერთაშორისო სისხლის
სამართალში“

2013

„ამსრულებლობა
სამართალში“

საერთაშორისო

სისხლის

2012

„არაპირდაპირი (თანა)ამსრულებლობის
დოქტრინა საერთაშორისო სისხლის
სამართალში“

2011

„კრიმინალური მიზნობრივი დაჯგუფების –
JOINT CRIMINAL ENTERPRISE დოქტრინის
შექმნისა და გამოყენების აუცილებლობა
საერთაშორისო სისხლის სამართალში“

სტატია სისხლის
სამართლის
სამეცნიერო
სიმპოზიუმის
კრებულში: „სისხლის
სამართლის
მეცნიერება ერთიანი
ევროპული
განვითარების
პროცესში“
სტატია ჟურნალში:
„მართლმსაჯულება
და კანონი“ #3(34)’12

სტატია ჟურნალში:
„მართლმსაჯულება
და კანონი“ #1(28)’11

„საქართველოს
უზენაესი
სასამართლო“;
„საქართველოს
მოსამართლეთა
ასოციაცია“.
„საქართველოს
უზენაესი
სასამართლო“;
„საქართველოს
მოსამართლეთა
ასოციაცია“.
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