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Abstract

The research “The current issues of separation problems between a crime of attempted and
complicated crimes in a Georgian legislation” represents a kind of imperial research of the
legislation unfinished crime, specifically about the issues between the crime of attempted
and completed crimes, whose solution has an essential importance for theproper functioning
of the criminal justice system.
The work is bassed on the research of law researchers and lawyers about the subject of the
study, as well as the Court's precedents and the generally established representations
surrounding the topic in the legal system.
The research deals with the attempted crime and the ending of the crime as the stages of the
establishment of separate institutions, historical background, variation in time and
circumstances. The study examines the main cases that constitute the problem of separation
completed crime and attempted crime and there is shown the views about that topic by law
scientists as well as new perspectives on the given issue.
I believe that the work will be interesting because of its actuality and practicality, as it
contains both theoretical information and the practical examples, as a result, the reader will
have the knowlagde about the issue and will have opportunity to make correct boundaries
between the completed crime and the attempted crime.
Key words: crime, complited crime, unfinished crime. attempted crime, attempted crime and
complited

crime,

separation

of

complited

crime

and

attempted

crime.
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