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აკადემიური ხარისხი:        სამართლის დოქტორი 

  

 

სამუშაო გამოცდილება 

თარიღი 1980-1983 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -შსს სამინისტრო სახელმწიფო ობიექტებისა და დაწესებულებათა 

დაცვის ლეგიონის მილიციის ზემდეგი.  

 

დამსაქმებელის მისამართი თემქის დასახლება 

საქმიანობის სფერო სახელმწიფო ობიექტებისა და დაწესებულებათა დაცვა 

თანამდებობა მილიციის ზემდეგი. 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

საპატრულო-საგუშაგო მოვალეობა 

თარიღი 1991-1993 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს მილიციის უმაღლესი სკოლა 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი ქერჩის ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი. 
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პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1993-1994 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -საქ. შსს აკადემიის უფრ. მასწ. 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1994-1998 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -საქ. შსს აკადემიის დოცენტი  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1998-2003 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 
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საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -საქ. შსს აკადემიის სისხლის სამართლის, სისხლის სამართლის 

პროცესისა და კრიმინოლოგიის კათედრის უფროსის მადგილე.  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება და ადმინისტრაციული საქმიანობა 

 

 

თარიღი 2003- 2006 წ. 10 მარტამდე. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -საქ. შსს აკადემიის კრიმინალური ფაკულტეტის პროფესორი.  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1997 წლიდან დღემდე 

 

დამსაქმებელის დასახელება -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი ანა პოლიტკოვსკაიას ქ.N 61 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2006 წლის 1 მარტიდან 2009 წლის 1-ლ ოქტომბრამდე, ხოლო 2009 

წლის 1-ლი ოქტომბრიდან დღემდე  
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დამსაქმებელის დასახელება გრიგორ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-13 კილომეტრი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი 

2006 წლის 1 მარტიდან 2009 წლის 1-ლ ოქტომბრამდე, ხოლო 2009 

წლის 1-ლი ოქტომბრიდან დღემდე ასოცირებულ პროფესორად. 

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

დამსაქმებელის დასახელება -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი ანა პოლიტკოვსკაიას ქ.N 61 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -სოხუმის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2015 წლიდან დღემდე. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი ქ. ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 114 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი  

 



 
CV 

პეტრე დაუთაშვილი 
თბილისი, ლილოს დასახლება.რუსთაველის ქ. #62 

599 10 40 14, 240 78 88 

dautashvilipetre@sjuni.edu.ge 

petredautashvili@mail.ru       

 

5 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
თარიღი 1980-1983 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -შსს სამინისტრო სახელმწიფო ობიექტებისა და დაწესებულებათა 

დაცვის ლეგიონის მილიციის ზემდეგი.  

 

დამსაქმებელის მისამართი თემქის დასახლება 

საქმიანობის სფერო სახელმწიფო ობიექტებისა და დაწესებულებათა დაცვა 

თანამდებობა მილიციის ზემდეგი. 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

საპატრულო-საგუშაგო მოვალეობა 

თარიღი 1991-1993 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს მილიციის უმაღლესი სკოლა 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი ქერჩის ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი. 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1994-1996 წ. 
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დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა საქ. შსს აკადემიის დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1996-2003 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი გმირ კურსანტთა ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა სისხლის სამართლისა და სისხლის სამართლის პროცესის 

კათედრის უფროსის მოადგილე 

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება და ადმინისტრაციული საქმიანობა 

თარიღი 2003-დან 2006 წლის 10 მარტამდე 

დამსაქმებელის დასახელება -საქ. შსს აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი გლდანის რ-ნი ქერჩის ქ.N1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა -საქ. შსს აკადემიის კრიმინალური ფაკულტეტის პროფესორი  
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პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1992-19947 წწ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი  

დამსაქმებელის მისამართი დოლიძის ქუჩა 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1994-2006 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ”იბერია”  

დამსაქმებელის მისამართი დავით აღმაშენებლის გამზირი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1996-2005 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -თბილისის საფინანსო იურიდიული აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი თემქის დასახლება 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი – 
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პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1999-2006 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველოს ბიზნესის უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი საბურთალოს ქუჩა 38 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2001-2009 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველოს საბაჟო აკადემია 

დამსაქმებელის მისამართი უზნაძის ქუჩა 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2000 – 2005 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -აფხაზეთის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი 

დამსაქმებელის მისამართი ჯიქიას ქუჩა 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 
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თარიღი 2000 – 2005 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი 

დამსაქმებელის მისამართი პუშკინის ქუჩა 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2005-2008წ. 

დამსაქმებელის დასახელება ნოდარ დუმბაძის სახელობის უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი ქსნის აღმართი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1999წ, 2009 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველოს ”მცირე აკადემია”  

 

დამსაქმებელის მისამართი ჭავჭავაძის გამზირი 19 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 
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თარიღი 2006-2013 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საერო ინსტიტუტის ”რვალი” 

დამსაქმებელის მისამართი ქ. რუსთავი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა სრული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2003 -2004 წ. 

 

დამსაქმებელის დასახელება -დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი  

დამსაქმებელის მისამართი საბურთალოს ქუჩა 38 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა დოცენტი  

 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2008-2013 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველო უკრაინის დავით გურამიშვილის სახელობის 

უნივერსიტეტი უნივერსიტეტის ” იბერია” 

დამსაქმებელის მისამართი ყაზბეგის გამზირი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 
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თარიღი 2005-2008 წ.წ 

დამსაქმებელის დასახელება -პოლიტიკური აკადემია 

 

დამსაქმებელის მისამართი ვაჟა-ფშაველას გამზირი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2007-2008 წ.წ 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველოს კოოპერაციული ინსტიტუტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი ვაჟა-ფშაველას გამზირი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2006-2008 წ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი საბურთალოს ქუჩა 38 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 
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თარიღი 2006-2012 წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საერთაშორისო სამართლის მართვის ქართულ - ბრიტანული 

უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი ყაზბეგის გამზირის ჩიხი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2007-2012წწ. 

დამსაქმებელის დასახელება -საქართველო რუსეთის ჰუნამიტარული აკადემიის ფილიალი 

 

დამსაქმებელის მისამართი უზნაძის ქუჩა 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2000 წლიდან დღემდე. 

დამსაქმებელის დასახელება -ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი ქსნის აღმართი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 
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თარიღი 2006-2007 წ.წ 

დამსაქმებელის დასახელება -ილია ვეკუას სახელობის უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი წერეთლის გამზირი 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი  

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 1997 წლიდან დღემდე 

დამსაქმებელის დასახელება -სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

 

დამსაქმებელის მისამართი ანა პოლინტკოვსკაიას ქუჩა 61 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2012 წლის 17 დეკემბრიდან 2013 წლის 17 ივნისამდე 

დამსაქმებელის დასახელება საქ. შსს აკადემია 

დამსაქმებელის მისამართი გმირ კურსანტთა ქუჩა 1 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა საქ. შსს აკადემიის უფრ. მასწ. 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2015 წლის 7 სეტემბრიდან დღემდე 
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დამსაქმებელის დასახელება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დამსაქმებელის მისამართი ქ. ახალციხე რუსთაველის ქუჩა 114 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

თარიღი 2015 წლის 5 ოქტომბრიდან დღემდე. 

დამსაქმებელის დასახელება -თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

დამსაქმებელის მისამართი ნინოშვილის ქუჩა 55 

საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა 

თანამდებობა ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და 

მოვალეობები 

ლექცია-სემინარების ჩატარება 

 

 

განათლება 

 

თარიღი 1983-1987წწ. 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) სსრკ შშს მოსკოვის მილიციის უმაღლესი სკოლა (თბილისის 

ფაკულტეტი) 

სპეციალობა სამართალმცოდნე 

დიპლომის /სერტიფიკატის # ИВ N 168169 

კვალიფიკაცია იურისტი 
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თარიღი 1987-1991წწ. 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) სსრკ შშს აკადემიის ადიუნქტურა (ასპირანტურა) 

სპეციალობა იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, იურისტ-მკვლევარი 

დიპლომის /სერტიფიკატის # КД N 061721 

თარიღი 31.01.2000 წ. 

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო საბჭო.  

 

სპეციალობა დოცენტის ხარისხი 

დიპლომის /სერტიფიკატის #  

 

 

 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა 

 

თარიღი 2010 წ. 

თემის სათაური –კრიმინოლოგიის როლი სამართალდამცავი ორგანოების 

საქმიანობაში.  

ჩატარების ადგილი გრ. რობაქიძის   

სახელობის უნივერსიტეტი  

 

თარიღი 2010წ. 
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თემის სათაური –საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ტერმინი პატიმარი და 

მისი სოციალურ-სამართლებრივი ასპექტები  

 

ჩატარების ადგილი ქ. გორი  

თარიღი 2010წ. 

თემის სათაური ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი პრობლემა  

 

ჩატარების ადგილი ქ. თბილისი 

თარიღი 2010 წ. 

თემის სათაური –კრიმინოლოგიის როლი სამართალდამცავი ორგანოების 

საქმიანობაში.  

ჩატარების ადგილი გრ. რობაქიძის   

სახელობის უნივერსიტეტი  

 

თარიღი 2010წ. 

თემის სათაური –საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ტერმინი პატიმარი და 

მისი სოციალურ-სამართლებრივი ასპექტები  

 

ჩატარების ადგილი ქ. გორი  

თარიღი 2010წ. 

თემის სათაური –სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 

მიძღვნილი იურიდიული ფაკულტეტის დაარსებიდან 30 

წლისთავს. ერთიანი დანაშაული და კვალიფიკაციის ზოგიერთი 

პრობლემა  

 

ჩატარების ადგილი ქ. თბილისი 

თარიღი 10.05.2011წ. 
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თემის სათაური –usaid-მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და 

სამართლებრივი გაძლიერების პროექტში მონაწილეობა. თბ.  

 

ჩატარების ადგილი ქ. თბილისი 

 

თარიღი 2011წ. 

თემის სათაური –პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია–წინასწარი 

შეცნობა და კვალიფიკაციის პრობლემები.  

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

თარიღი 2011წ. 

თემის სათაური –კრიმინოლოგიის როლი სამართალდამცავი ორგანოების –

სტუდენტთა  სამეცნიერო კონფერენცია –მედია და სისხლის 

სამართალი–თანაავტორობით მაგისტრანტ აჩიკო კონცელიძესთან.  

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

თარიღი 2011 წ. 

თემის სათაური _ჟურნალის ”კრიმინოლოგი” ხუთი წლისთავისადმი მიძღვნილი 

კონფერენცია–მონაწილე.  

 

ჩატარების ადგილი გრ.რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 

თარიღი 2012 წ. 

თემის სათაური ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის პრობლემები . 

კონფერენცია–მონაწილე.  

ჩატარების ადგილი გრ. რობაქიძის   

სახელობის უნივერსიტეტი  
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თარიღი 2012 წ. 

თემის სათაური _ დანაშაულისა და შედარებითი კრიმინოლოგიის  საერთაშორისო 

კვლევის ცენტრის მიერ ამიერკავკასიის ცენტრის დაფუძნებისადმი 

მიძღვნილი კონფერენცია–მონაწილე.  

 

ჩატარების ადგილი გრ. რობაქიძის   

სახელობის უნივერსიტეტი  

 

თარიღი 2012 წ. 

თემის სათაური საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სამართლებრივი 

და პენიტენციური რეფორმები საქართველოში. შედარებითი 

ანალიზი და ევროპის გამოცდილება. მონაწილე.  

 

ჩატარების ადგილი გრ. რობაქიძის   

სახელობის უნივერსიტეტი  

 

თარიღი 2015 წ. 

თემის სათაური -–პროფესორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია–

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ზოგიერთი 

მეთოდური მიდგომები განათლების სისტემაში.  

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

თარიღი 2015 წ. 

თემის სათაური -XII Международная заочная научно-практическая конференция- 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.  

 

ჩატარების ადგილი Г. Кострома 23 декабря 2015 года. Сборник научных трудов. 
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თარიღი 2015  წ. 

თემის სათაური -განათლების აკადემიის ბაზაზე  საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კონფერენცია თემაზე: სიცოცხლის უფლება და მისი აბორტით 

ხელყოფის გზით თანამონაწილეობად კვალიფიკაციისა და 

სუბსუმციის ზოგიერთი პრობლემა.  

 

ჩატარების ადგილი განათლების აკადემია 

 

თარიღი 2017 წ. 

თემის სათაური -სისხლის სამართლის კანონის რეტროაქტუალობის პრინციპები 

დანაშაულის კვალიფიკაციასა და სასჯელის შეფარდება-

გათავისუფლების საკითხებში-პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია-  

 

ჩატარების ადგილი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

თარიღი 2018 წ. 

თემის სათაური XIV ВСЕРОССИЙСКИЕ ДЕКАБРЬСКИЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ В КОСТРОМЕ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА НА РУБЕЖЕ ЭПОХ: УРОКИ ПРОШЛОГО, 
ВЗГЛЯД 

В БУДУЩЕЕ» 

(к 135-летию со дня рождения профессора 

Юрия Петровича Новицкого) 

 -Принцип реактуальности уголовного закона по вопросам квалификации и применения 

наказания 
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ჩატარების ადგილი Г. Кострома 

 

სერთიფიკატები და ტრენინგები 

თარიღი 2006 წ. 

დასახელება გამომძიებლის უნარ-ჩვევების ტრენინგი 

გამცემი ორგანიზაცია შსს  აკადემია 

თარიღი 2008 წ. 

დასახელება ტრენინგი ”კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება 

უმაღლეს სასწავლებლებში” 

გამცემი ორგანიზაცია გრიგორ რობაქიძის უნივერსიტეტი 

თარიღი  

დასახელება  

გამცემი ორგანიზაცია  

 

ენების ცოდნა 

 

ქართული კარგად 

რუსული კარგად 

ინგლისური გერმანული ლექსიკონის დახმარებით 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები 
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Windows საშუალოდ 

MS -Office  

 

 

ოჯახური მდგომარეობა 

 

ოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბადების თარიღი პროფესია 

 

მეუღლე თეთრაძე ნინო 6.09.1960 იურისტი (დროებით უმუშევარი) 

შვილი დავით დაუთაშვილი 4.07.1987 პენსიონერი 

შვილი გოგიტა 

დაუთაშვილი 

06.01.1983 იურისტი 

შვილი პაატა დაუთაშვილი 28.02.1986 იურისტი 

 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 
7. მიღებული გრანტები 

აშშ საელჩოს მცირე გრანტების პროგრამა 2007-2008 წ. ”კორუფციის სისხლისსამართლებრივი 

და კრიმინოლოგიური დახასიათება” 

8. ამჟამინდელი სამეცნიერო-კვლევითი ინტერესები 

-რელიგიური ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების როლი დანაშაულის თავიდან 

აცილებაში. 

-სასჯელის აღსრულებისა და მოხდის პრობლემები. 

-სისხლის სამართლის პრობლემები. 

-დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები. 

-საკანონმდებლო ნოვაციების ანალიზი 
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    13.ზოგადი / სამეცნიერო კვლევის უნარი  

საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოჩენა, ანალიზი და შესაბამისი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების გამომუშავება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის დახვეწისათვის. 

 

    14.პროფესიული განვითარება 

 

-სხვადასხვა სასწავლო დისციპლინებში პროგრამებისა და მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების 

დამუშავება. შსს აკადემია. 

-მასწავლებლის დამხმარე მეთოდური მასალების შედგენა. შსს აკადემია. 

-სამეცნიერო-კვლევითი და პედაგოგიური საქმიანობის მეთოდურად სისტემატიური 

უზრუნველყოფა 

-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - ”კრიტიკული აზროვნება და აქტიური 

სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში” სერთიფიკატი- 30 საათიანი კურსის 2008 წ.  

 

    15. თემის ხელმძღვანელობა / რეცენზენტობა 

საკანდიდატო თემის ხელმძღვანელობა: 

მ. ჩიქოვანი – კანონიერი ქურდის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა.  

თბ. 2002 წ. 

გ. ზოიძე – ევთანაზიის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. თბ. 2001 წ 

მ. გიორგაძე – ორგანიზებული დანაშაულის კრიმინოლოგიური დახასიათება და   

პროფილაქტიკა. თბ. 2005 წ.  

მ. იობიძე – პროფესიული დამნაშავეობა და პროფილაქტიკა. თბ. 2005 წ. 

პ. კუბლაშვილი – ტრეფიკინგი და მისი თავიდან აცილება. თბ. 2005 წ. 

შ. თოფურია – ეკოლოგიურ დანაშაულებათა კრიმინოლოგიური დახასიათება და   

პროფილაქტიკა. თბ. 2003 წ. 

ლ. სარაიდაროვი – საბაჟო წესების დარღვევა. თბ. 2005 წ. 

ლ. თორია – ყაჩაღობა. თბ. 2005 წ. 

ლ. შერგელაშვილი – არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი თAვისებურებანი. თბ.1999წ. 
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    16.თემის ხელმძღვანელობა / რეცენზენტობა 

საკანდიდატო თემის ხელმძღვანელობა: 

მ. ჩიქოვანი – კანონიერი ქურდის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა.  

თბ. 2002 წ. 

გ. ზოიძე – ევთანაზიის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. თბ. 2001 წ 

მ. გიორგაძე – ორგანიზებული დანაშაულის კრიმინოლოგიური დახასიათება და   

პროფილაქტიკა. თბ. 2005 წ.  

მ. იობიძე – პროფესიული დამნაშავეობა და პროფილაქტიკა. თბ. 2005 წ. 

პ. კუბლაშვილი – ტრეფიკინგი და მისი თავიდან აცილება. თბ. 2005 წ. 

შ. თოფურია – ეკოლოგიურ დანაშაულებათა კრიმინოლოგიური დახასიათება და   

პროფილაქტიკა. თბ. 2003 წ. 

ლ. სარაიდაროვი – საბაჟო წესების დარღვევა. თბ. 2005 წ. 

ლ. თორია – ყაჩაღობა. თბ. 2005 წ. 

      ლ. შერგელაშვილი – არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი თAვისებურებანი . თბ.     

1999 წ. 

 

17.სადიპლომო ნაშრომების ხელმძღვანელობა: 

8 დიპლომანტი სოხუმის უნივერსიტეტში, 12 დიპლომანტი პოლიტიკურ აკადემიაში, 2 

დიპლომანტი საქართველო-რუსეთის ჰუნამიტარულ უნივერსიტეტში 

მაგისტრანტების ხელმძღვანელობა:  

დ. მილაძე – დანაშაულის ობიექტი-საბაჟო აკადემია. თბ 2008 წ 

კ. კერვალიშვილი – იურიდიული პირი და სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 

– საბაჟო აკადემია. თბ 2008წ. 

ე. ხვთისიაშვილი – საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული – საბაჟო აკადემია. 

თბ. 2008 წ.  

თ. ცხადიაშვილი – საერთაშორისო ტერორიზმი – საბაჟო აკადემია. თბ. 2008 წ. 

ე. არველაძე – არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

თავისებურებანი – საბაჟო აკადემია. თბ. 2008 წ.   

ნ. არჩვაძე – ნარკომანია და ნარკობიზნესი – გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. 

თბ. 2008 წ.  
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ნ. ხუნაშვილი – ევთანაზიის სამართლებრივი პრობლემები – რუსთავი საერო 

ინსტიტუტი “რვალი” 2008 წ.  

ნ. ბერიძე – მტკიცებულებების გამოყენება ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაში - 

რუსთავი საერო ინსტიტუტი “რვალი” 2008 წ.  

გ. გაბუნია – არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

პრობლემები _ რუსთავი საერო ინსტიტუტი “რვალი” 2008 წ.  

გ. კუპატაძე – ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 2009 წ.  

ქ. მაღლაფერიძე – თანამედროვე პირობებში დანაშაულის მიზეზები და პირობები 

საქართველოში - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2009 წ.  

შ. კაპანაძე – კორუფციული დანაშაული _ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 2009 წ.  

8 ბაკალავრი და 7 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბ. 2010 წ. 

4 ბაკალავრი საერთაშორისო სამართლის ხარისხის მართვის ქართულ–ბრიტანული 

უნივერსიტეტი თბ.2010წ. 

11 მაგისტრი დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ–უკრაინული უნივერსიტეტი 

„იბერია“ თბ. 2010წ. 

     5 ბაკალავრი და 7 მაგისტრი სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“ ქ.რუსთავი 2010წ. 

2 ბაკალავრი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ.2010წ. 

5 დიპლომანტი საქართველო-რუსეთის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში თბ.2010წ. 

5 ბაკალავრი და 7 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბ.2011წ. 

7 მაგისტრი დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ–უკრაინული უნივერსიტეტი 

„იბერია“ თბ. 2011წ. 

5 ბაკალავრი  სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“ ქ.რუსთავი 2011წ. 

4 დიპლომანტი საქართველო-რუსეთის ჰუმანიტარულ უნივერსიტეტში თბ.2011წ. 

9  ბაკალავრი და 1 მაგისტრი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ.2011წ. 

6 მაგისტრი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ.2012წ. 

7 ბაკალავრი და 7 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბ.2012წ. 

10 მაგისტრი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ.2013წ. 

7 ბაკალავრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თბ.2015წ. 
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10 მაგისტრი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ.2015წ. 

5 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტი თბ.2016წ. 

7 ბაკალავრი სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი თბ.2016წ. 

3 მაგისტრი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2016წ. 

7 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტი თბ.2017წ. 

7 ბაკალავრი სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი თბ.2017წ. 

4 მაგისტრი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017წ. 

           7 ბაკალავრი სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი თბ.2018წ. 

           5 მაგისტრი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნივერსიტეტი თბ.2018წ. 

           4 მაგისტრი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2018წ. 

     18. სახელმწიფო საკვალიფიკაციო გამოცდების თავმჯდომარეობა 

          -ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი – 2000-2005წ.  

           -საქართველოს ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი – 2004-2007 წ.  

           -თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი – 2004-2006 წ.  

            -თბილისის უნივერსიტეტი ”გეორგია” – 2005-2006 წ.  

             -ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქ. ფოთის   

ფილიალი – 2006-2007 წ.  

 

 

19.გამოქვეყნებული შრომები 

წიგნი \ მონოგრაფია\ 

-მონოგრაფია თემაზე: სოფლად არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდობის დანაშაულის 

კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. თბ. 1999 წ. 

-სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში. თბ. 2003 წ. 

-სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში. თბ. 2003 წ. 

-სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის ზოგად ნაწილში თბ.2008 წ. ახალი რედაქციით  

-სახელმძღვანელო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილში თბ.2008 წ. ახალი რედაქციით  

-გ. ღლონტი, პ. დაუთაშვილი, მ. მოსულიშვილი  კორუფცია –სახელმძღვანელო. თანაავტორი. 

თბ. 2009 წ.  
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-2012-2015წ.წ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეებზე მიღებულ 

გადაწყვეტილებების პრაქტიკის კ ო მ ე ნ ტ ა რ ე ბ ი. დამხმარე სასწავლო-მეთოდური და 

პრაქტიკული სახელმძღვანელო.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქ. თბილისი 2016წ. 

გამომცემლობა გეორგიკა 

-დანაშაულის კვალიფიკაციის სისხლისსამართლებრივი, სუბსუმციის, საერთო და სპეციალური 

მაკვალიფიცირებელი ნიშნების საკანონმდებლო და სასჯელის შეფარდებასთან დაკავშირებული 

ზოგიერთი პრობლემა.  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქ. თბილისი 2016წ. გამომცემლობა 

გეორგიკა 

-მზადდება სახელმძღვანელო -- მოძღვრება სასჯელზე. 

 

 

20.დოქტორანტების ხელმძღვანელობა 

-ნოდარ ციხელაშვილი – ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) – გრ. რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი. თბ. 2008 წ.  

-დავით ქოქაშვილი – საერთაშორისო ტერორიზმი - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტი 2009 წ.  

-თეიმურაზ გოგინაშვილი – თვითმკვლელობის კრიმინოლოგიური დახასიათება და 

თავიდან აცილება. – საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 

2009 წ. 

-გიორგი ვეკუა–უკანონო აბორტის კრიმინოლოგიური დახასიათება და თავიდან 

აცილება.საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი თბ.2009წ.  

-გურამ ჯინჭარაძე – ნარკომანიის სისხლისსამართლებრივი დახასიათება და 

ვიქტიმოლოგიური ასპექტები. –საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტი. 2009 წ.  

-ქეთევან სუპატაშვილი-ძალადობის სისხლისსამართლებრივი დახასიათება. გრიგოლ 

რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი 2015 წ. 

-თეა აბულაძე– არასრულწლოვანთა სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

თავისებურებანი –საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2009 

წ.  
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    21. დისერტაციის ოპონირება: 

1.გიორგი შაშიაშვილი-უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია, როგორც 

სისხლისსამართლებრივი პრობლემა. 

გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. თბ. 2015 წ 

2.ეკა ბესელია-ძალადობის მსხვერპლის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 

დახასიათება.  

გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. თბ. 2015 წ 

 

    22. რედაქტორობა / რეცენზენტობა 

– ა.  კვაშილავა – საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულობათა 

 კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. თბ. 1997 წ. 

– ა. კვაშილავა – სისხლის სამართალი. თბ. 1998 წ. 

– ო. მინდაძე – ადამიანის უფლებები და სამართალდამცავი ორგანოები. თბ. 2001 წ. 

- ლ. დანელიშვილი, მ. მესხიშვილი – იურიდიული ლექსიკონი. თბ. 2004 წ. (1-ლი   

გამოცემა). 

- ლ. დანელიშვილი, მ. მესხიშვილი – იურიდიული ლექსიკონი. თბ. 2007 წ. (2-ე  

გამოცემა). 

- ლ. დანელიშვილი, მ. მესხიშვილი – იურიდიული ლექსიკონი. თბ. 2010 წ. (3-ე  

გამოცემა). 

– ო. მინდაძე – სასჯელის სისტემა საზღვარგარეთის ქვეყნებში. თბ. 2003 წ. 

– ო. ქეშელაშვილი – სამართალი ყველასათვის. თბ. 2001 წ. 

– მ. ლომსაძე – პროცესუალური დოკუმენტების ნიმუშები. თბ. 1998 წ. 

 –ა. კვაშილავა – სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგადი ნაწილის კომენტარები.   

    თბ. 2006 წ. 

–ო. მინდაძე.  ლ. მინდაძე – სასჯელ-აღსრულებითი სამართალი. სახელმძღვანელო.    

    ქუთაისი 2008 წ. 

–ლ. დანელიშვილი. მ. მესხიშვილი – იურიდიული ლექსიკონი. თბ. 2008 წ.  

–ა. რეხვიაშვილი – საქართველოსა და ქართველებზე თქმული . რუსთავი 2008 წ.  

–ქართულ ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული – თბ.    

     2008 - 2010 წ. 
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–გ.ღლონტი – კრიმინოლოგია –სახელმძღვანელო –რედკოლეგიის წევრი. თბ.  

     2009 წ.  

–ზ. ელიზბარაშვილი – ტერორიზმის კრიმინოლოგიური დახასიათება  

     (მონოგრაფია) 2010 წ.  

–მ. ლომსაძე—სისხლის სამართლის პროცესი—სახელმძღვანელო  თბ. 2011 წ. 

–ვ.გურგენიძე, მ.გურგენიძე–თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის სამართლებრივი 

რეგულირება.  

        მონოგრაფია თბ.2011წ. 

-ჯანო წულუკიძე, ეკოლოგიური სამართალი, თბ.2011 წ. 

–ვლადიმერ წითლაური – სასწავლო–მეთოდური მასალები სისხლის სამართალში 

თბ.2011წ. 

--დავით მასხიშვილი-ორგანიზებული დანაშაული. თბ.2012წ. 

-სისხლის სამართლის პროცესი. სახელმძღვანელო— საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ავტორთა კოლექტივი. თბ. 2012 წ. (1-ლი გამოცემა). 

- სისხლის სამართლის პროცესი. სახელმძღვანელო— საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ავტორთა კოლექტივი. თბ. 2012 წ. (2-ე გამოცემა). 

–მ. ლომსაძე-აუცილებელი მოგერიების, დამნაშავის შეპყრობისა და უკიდურესი 

აუცილებლობის მართლზომიერების პირობების დასაბუთების ცდა. ქ. თბილისი 2014წ. 

-ო.მინდაძე, გ.მინდაძე-ცალკეულ დანაშაულთა პრობლემები სისხლის სამართლის 

კერძო ნაწილში. ქ.ქუთაისი 2017წ. 

                   -მალხაზ ლომსაძე, დავით ხობელია-პასუხისმგებლობა გაუპატიურებისათვის, 

სექსუალური  ხასიათის ძალმომრეობითი მოქმედებისათვისა და 16 წლის ასაკს მიღწეულთან 

სქესობრივი კავშირისათვის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი მოქმედებისათვის. თბ.2017წ. 

 

 

      23.ღირსების ორდენის კავალერი 18.04. 2003წ. 

24. აკადემიური / საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრობა 
 



 
CV 

პეტრე დაუთაშვილი 
თბილისი, ლილოს დასახლება.რუსთაველის ქ. #62 

599 10 40 14, 240 78 88 

dautashvilipetre@sjuni.edu.ge 

petredautashvili@mail.ru       

 

29 

-საქარველოს ტექნოლოგიური აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი. 2003 წლიდან 2007 

წლამდე. 

-სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 2009 

წლიდან 2013 წლამდე.  

-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სადოქტორო საბჭოს სწავლული 

მდივანი 2009 –2011წწ. 

-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სადოქტორო საბჭოს წევრი 2007 

წლიდან დღემდე. 

-დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სადოქტორო საბჭოს სწავლული 

მდივანი 2009-2010წწ. 

-სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი 2017 წლის 

1 მარტიდან 2017 წლის 21 ივნისამდე. 

--სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 

2017 წლის 14 თებერვლიდან დღემდე. 

კრინიმოლოგიის აკადემიის აკადემიკოსი 2018 წლის 13 დეკემბრიდან-დღემდე. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     25. სამეცნიერო შრომების სია  

 

სამეცნიერო შრომები 
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1. Методологические и методические вопроси изучения сельской молодёжной преступности. 

Минский сборник МВД Белорусии. №1 0.7 п.л 1990  

2. статистико - криминологическая характеристика сельской преступности  

несовершеннолетних  и молодёжи – экспресс информация №2 1991 (академия МВД РСФСР  0.7 

п.л) 

3. Этнические проблемы формирования личности преступника сельской местности. экспресс 

информация 1992 № 9  (академия МВД  РСФСР  0.5 п.л ) 

4. ავტო რეფერატი იურიდიულ მეცნიერებათა  კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის 

მოსაპოვებლად თემაზე: სოფლად არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდობის 

დამნაშავეობის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. ქ. მოსკოვი 1992წ.  

                         

5.რელიგიური ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების როლი არასრულწლოვანთა და 

ახალგაზრდობის დანაშაულის პროფილაქტიკაში.. საქ. შსს აკადემიის ბიულეტენი #1. 2 

ნ.ფ. 1996წ. 

6.არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდობის დამნაშავეობის ცნება., ანალიზი და 

მეთოლოგიური შესწავლის წინაპირობები სოფლად. საქ. ღია ჰუმანიტარული უნ-ტი. 

გამომცემლობა ,,ივერთ მხარე,, ქ. თბილისი 2 ნ. ფ. 1997 

7.არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდობის დამნაშავეობის სტატისტიკურ-

კრიმინოლოგიური დახასიათება სოფლად- გამომცემლობა ,,ივერთ მხარე,, ტ. 7. 1997წ. 

8.ი.გოძიაშვილი და პ. დაუთაშვილი. საზოგადოებრივი აზრი ორგანიზებული 

დანაშაულის შესახებ- პარლამენტის მრჩეველთა საბჭოს უწყებანი-სამეცნიერო-

ანალიტიკური ჟურნალი #2. თბილისი 1997წ. 

9.არასრულწლოვანი პიროვნებისა და ახალგაზრდა დანაშავის კრიმინოლოგიური 

თავისებურებანი,,იბერია,, 2 ნ. 1997წ. 

10.სოფლად მცხოვრები არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის მიზეზებისა და ფაქტორების 

დახასიათება, 3 ნ.ფ. რეზიუმე რუსულად. შსს აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული 

1998წ. 
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11.სასჯელის განსაკუთრებული ღონისძიების- სიკვდილით დასჯის ზოგადი 

ფსიქოლოგიური და კრიმინოლოგიური ასპექტები. 10 ნ.ფ. რეზიუმე რუსულად შსს 

აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული 1998წ. 

12.ეროვნული ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების როლიარასრულწლოვანთა                                  

და ახალგაზრდობის დანაშაულის პროფილაქტიკაში. უნივერსიტეტი იბერიის   

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. ნ.ფ. 1998წ. 

 

13.ეთნოკონფლიქტების როლი დანაშაულის პროფილაქტიკაში. შსს აკადემიის სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული 1999წ. 

14.აუცილებელი მოგერიების სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და 

ვიქტიმოლოგიური ფაქტორები და მათი მნიშვნელობა დანაშაულის 

პროფილაქტიკისათვის, შსს აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომათა კრებული 1999წ. 

15.რეციდიული დანაშაულის სოციალურ-კრიმინოლოგიური დახასიათება. უნივერსიტეტ 

,,იბერიის,, სამეცნიერო ნაშრომათა კრებული. ქ. თბილისი 1999წ. 

16.მონოგრაფია თემაზე: სოფლად არასრულწლოვანთა და ახალგაზრდობის 

დამნაშავეობის კრიმინოლოგიური დახასიათება და პროფილაქტიკა. ქ. თბილისი 1999წ. 

გამომცემლობა ,,ფარნავაზი,, 160 გვ.  (10 თაბახი) 

17.სასჯელის მიზნის-რესოციალიზაციის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 

ასპექტები. ჟურნალი ,, სამართალი,, #6-7. 2000წ. 

18.ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის ახალ სასჯელებზე. შსს აკადემიის 

სამეცნიერო შრომები . #1, ქ. თბილისი 2000 წ.  

19.სტიგმატიზაციის თეორიის ზოგიერთი ასპექტი ფრენკ ტანენბაუმის შემოქმედებაში. 

თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” პროფესორ-მასწავლებელთა და 

სტუდენტთა მეთოდური კონფერენცია. თბილისი 2000 წ.  

20.განსაკუთრებით საშიში სახელმწიფო დანაშაულებების იურიდიული ანალიზი ახალი 

სისხლის სამართლის კოდექსით. შსს აკადემიის ბიულეტენი. 0,5 ნ.ფ. ქ. თბილისი 2000წ. 
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21.დანაშაულის რეციდივი ახალი სისხლის სამართლის კოდექსით. ჟურნალი ,,სამართალი 

,, # 8-9 2000წ. 

22.ეროვნული თანხმობა-შემორიგების ზოგადი სოციალურ-სამართლებრივი პრობლემები 

და  კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამართალი,, #10-11-12  2000წ. 

23.უვადო თავისუფლების აღკვეთა – რამდენადაა იგი უვადო?. ჟურნალი სამართალი #5, 

თბილისი 2001 წ.  

  

24.ეროვნული თანხმობა-შემორიგების ზოგადი სოციალურ-სამართლებრივი პრობლემები 

და კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამართალი,, #10 თბილისი 2001 წ. 

25.რელიგიური ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების პრობლემები და მათი როლი 

დანაშაულის თავიდან აცილებაში. შ.ს.ს. აკადემიის ბიულეტენი თბ. 1999 წ.  

26.რელიგიური წესის აღსრულების უკანონოდ ხელის შეშლის სამართლებრივი 

პრობლემების კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი ,,სამართალი,, #7-8 2002წ. 

27.საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა და ამ დანაშაულის 

კვალიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი. ჟურნალი ,,სამართალი,, #9-10 2002წ. 

28.არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესი და პრობაციის კანონი სტიგმათა და 

ზოგიერთი თეორიის ჭრილში. ჟურნალი ,, სამართალი,, #1-2 2003წ. 

29.დანაშაულის სუბიექტის შესწავლის ზოგადი მეთოდური წინაპირობა საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსით. ჟურნალი ,,სამართალი,, #3-4 2003წ. 

30.პ.დაუთაშვილი და ალ. კვაშილავა- საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი 

ნაწილი) სახელმძღვანელო თბ. 2003წ. 

31.პ.დაუთაშვილი – შერაცხადობის ცნება მოქმედი კანონმდებლობით. უნ-ტი ,,იბერიის,, 

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. თბ. 2003წ. 

32.მასწავლებლის დამხმარე სასწავლო-მეთოდური მასალები. 1999წ. 

33.პროგრამები  კრიმინოლოგიაში და სასჯელის აღსრულების სამართალში.1999 წ. 

34.პ.დაუთაშვილი – საქართველოს სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი)- 

სახელმძღვანელო თბ. 2003წ. 
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35.საქართველოს სისხლის სამართლის პოლიტიკა და საქართველოს კანონმდებლობა. 

ბიზნესის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა ნაშრომთა კრებული თბ.2004წ. 

36.პირობითი მსჯავრის დანიშვნის სისხლისსამართლებრივი პრობლემები. დუმბაძის 

სახელობის უნ-ის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. თბ. 2008წ. 

37.პ.დაუთაშვილი საქართველოს სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 

სახელმძღვანელო თბ. 2008წ. 

38.პ.დაუთაშვილი – საქართველოს სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი)- 

სახელმძღვანელო თბ. 2008წ 

39.საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სტატისტიკურ-იურიდიული ანალიზი. 

გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული თბ.2009წ. 

40.მცირეწლოვანთა დანაშაულის სისხლისსამართლებრივი, კრიმინოლოგიური და 

ვიქტიმოლოგიური ასპექტები. ქართულ – ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული #2. თბ. 2009 წ.  

41.კორუფციულ დანაშაულობათა კვალიფიკაციის საკანონმდებლო პრობლემები. 

ო.გამყრელიძის 75 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული 

თბ.2009წ.საერო ინსტიტუტის  ;რვალი ‘’ ჟურნალი ;მერმისი’’ №3 რუსთავი 2009 წ. 

42.გ. ღლონტი, პ. დაუთაშვილი, მ. მოსულიშვილი – კორუფცია  სახელმძღვანელო 

თანაავტორობით თბ. 2009წ. 

43.დამნაშავის პიროვნების ფორმირების ეთნიკური, კულტურული და რელიგიური 

პრობლემები. ქართულ – ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული 

#1. თბ. 2009 წ.  

44.თანამედროვე ეტაპზე მცირეწლოვანთა და არასრულწლოვანთა დამნაშავეობის 

კრიმინოლოგიური ასპექტები, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის თავისებურებანი 

და საკანონმდებლო პრობლემები. ქართულ – ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული #2 თბ. 2009 წ.       
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45.ზოგიერთი მოსაზრებები საკანონმდებლო ნოვაციების ირგვლივ ქართულ – 

ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #2. თბ. 2010 წ.  

46.პატიმრობის სოციალურ-სამართლებრივი არსი . ქართულ – ბრიტანული 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #3 თბ. 2010 წ. 

47.კრიმინოლოგიის ადგილი საზოგადოებასა და სამართალდამცავი ორგანოების 

საქმიანობაში. გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალი “კრიმინოლოგი”. #5 ქ. 

თბილისი 2010წ.  

48.ტორჩინავა მარიამ', დაუთაშვილი პეტრე – ტრეფიკინგი–მონობა 21–ე საუკუნეში, 

ქართულ – ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #3 თბ. 2010 წ. 

49.გიორგაძე ასმათი, დაუთაშვილი პეტრე–სამართლებრივი გარანტის ფუნქციის 

წარმოშობის საფუძვლები. ქართულ– ბრიტანული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული #3 თბ. 2010 წ. 

50.წიკლაური გიორგი, დაუთაშვილი პეტრე–წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი 

მოპყრობის პრობლემები საქართველოში. ქართულ– ბრიტანული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #3 თბ. 2010 წ. 

51.კრიმინოლოგიის როლი და ადგილი სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობაში. გრ. 

რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალი „ კრიმინოლოგი’’ #4 თბ.2010წ. 

52.ებრალიძე მაია, დაუთაშვილი პეტრე–საბაჟო წესების დარღვევის სამართლებრივი 

პრობლემები. ჟურნალი „მერმისი“ ქ. რუსთავი 2010 წ. 

53. ერთიანი დანაშაული და  კვალიფიკაციის ზოგიერთი პრობლემა სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #2. ქ. თბილისი     2011წ. 

54.მედია და სისხლის სამართალი –თანაავტორობით არჩილ კონცელიძესთან–       სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული #3.   ქ. თბილისი 2012წ. 

55.წინასწარი შეცნობა და დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები–   სოხუმის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული  #3  ქ. თბილისი 2012წ. 
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56. პატიმრის ზოგიერთი სამართლებრივი პრობლემა პენიტენციურ სისტემაში 

(თეზისები). _ საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: სამართლებრივი და 

პენიტენციური რეფორმები საქართველოში. შედარებითი ანალიზი და ევროპის 

გამოცდილება. მონაწილე. გრ.რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი თბ. 19. 06.2012 წ. 

57. სასამართლოს ზოგიერთი უფლებამოსილების დელეგირების კონსტიტუციურობის 

შესახებ.  გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ჟურნალი “აკადემიური მაცნე” ქ. 

თბილისი 2013წ 

58. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის ზოგიერთი მეთოდური მიდგომები 

განათლების სისტემაში. გამოქვეყნების სტადიაშია გრ. რობაქიძის სახელობის 

უნივერსიტეტის ჟურნალი “აკადემიური მაცნე” N- 4 2015წ. 

59. სიცოცხლის უფლება და მისი აბორტით ხელყოფის გზით თანამონაწილეობად 

კვალიფიკაციისა და სუბსუმციის ზოგიერთი პრობლემა. უნივერსიტეტი გეომედი 

„ჟურნალი“ მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. #3.4 ქ. თბილისი 
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