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Interagency Coordination Problems in Fighting against Transnational Crime 
Abstract 

The dissertation subject "Interagency Coordination Problems in Fighting against 
Transnational Crime" The dissertation is submitted to obtain a “Doctoral Academic Degree” 
according to the submission policy and includes the letterhead, the page with a signature, 
copyright summary, content, list of abbreviations, literature overview, a body text, conclusion 
and recommendations, sources. The body text consists of three chapters.   

The introduction discusses in depth the relevance of the research topic, outlines the 
purpose of the research, objectives, subject, theoretical methodological foundations, scientific 
novelty and its practical significance. The main purpose of the paper is formulated and its 
political significance is shown.  

The literature review provides content and analysis of research by both historical and 
modern science and scholars on inter-agency coordination issues in the fight against 
transnational crime. On the global problems arising from it. It also refers to the international 
legal acts and normative acts on the basis of which the world civilization, including Georgia, 
uses inter-agency coordination in the fight against transnational crime.  

The first chapter of the paper describes the features of the emergence and evolution of 
organized crime, as well as the characterization of transnational organized crime types, based 
on territorial, specialization and other principles. Methods of influencing State security and 
policy by transnational organized crime are described in detail as well. The study also discusses 
the international and legal normative acts through which transnational crime is dealt 
with. Overview of Intra-Agency and International Co-ordination in the Fight against 
Transnational Organized Crime  

In Chapter Two, we discuss the international experience of counterterrorism activities 
in inter-agency coordination and management. The challenges facing Georgia in the context of 
terrorism are also discussed. We review the national counterterrorism programs of such 
advanced countries as the United States, Canada, Israel, and the European Union. The second 
chapter of the paper also discusses the inter-agency coordination/management of 
counterterrorism activities in Georgia and the prevention of the risks of the spread of terrorism.  

The third chapter describes the new manifestations of transnational crime and its 
threats. The chapter discusses the evolution of cyberterrorism and the negative charachteristics 
of cyberactivities. It reviews the challenges that face Georgia in terms of cyberterrorism. Third 
chapter also consists of comparative analysis of United States of America and Georgia in 
context of magaing a fight against organized crime. In above mentioned analysis we discuss the 
methods and legislative initiatives of both countries and how it led to more effective 
management process in fighting against organized crime. The conclusions and 
recommendations summarize the policies and approaches of the various countries and their 
methods, it also demonstrates the necessary steps and actions that need to be taken in order to 
manage the process of fight against transnational crime more effectievely and efficiently.   

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სადისერტაციო თემის აქტუალობა: XIX საუკუნის საწყისი პერიოდიდან 

საერთაშორისო თანამეგობრობა აქტიურად შეებრძოლა ორგანიზებულ დანაშაულს, 

რადგან იგი გასცდა ერთი რომელიმე ცალკე აღებული ქვეყნის საზღვრებს და  

სახელმწიფოთაშორის მოვლენად ჩამოყალიბდა. ამის მკაფიო მაგალითია, 1909 

წელს აშშ-ს პრეზიდენტის ფ. რუზველტის ინიციატივით შემდგარი  პირველი 

საერთაშორისო  დონის ცნობილი შეხვედრა, რომელშიც მსოფლიოს 13 ქვეყანის 
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პირველი პირი მონაწილეობდა. მას შემდეგ, საერთაშორისო  საზოგადოებამ 

ორგანიზებული დანაშაული  ნებისმიერი სახელმწიფოებრივი სისტემის თანმდევ 

მოვლენად აღიარა და ჩამოაყალიბა მეცნიერული მოსაზრება  იმის შესახებ, რომ 

ორგანიზებული დანაშაული თან სდევს ნებისმიერი სახელმწიფოს სოციალური, 

ეკონომიკური, კულტურული და პოლიტიკური განვითარების პროცესებს და 

გარკვეულ ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს მათზე.  თითქმის ორი საუკუნის 

განმავლობაში  ორგანიზებული დანაშაულის მასშტაბები მუდმივად იზრდებოდა 

და ფართოვდებოდა. შედეგად, XX საუკუნის ბოლო ათწლეულში იგი საერთა-

შორისო  კავშირების მქონე ორგანიზებულ დაჯგუფებებად, ტრანსნაციონალურ 

კრიმინალურ ორგანიზაციებად-TCO ჩამოყალიბდა. ორგანიზებული დანაშაულის  

ისტორიულ ჭრილში განხილვა გვიჩვენებს, რომ იგი გავლენას ახდენს არამარტო  

საზოგადოებრივი განვითარების ცალკეულ მიმართულებებზე, არამედ 

სახელმწიფოთა ურთიერთობებზე და მათი ცალკეული ინსტიტუტების გამართულ 

მუშაობასაც კი ემუქრება. ორგანიზებული დანაშაულის დროსა და სივრცეში 

შესწავლამ დაგვანახა, რომ დანაშაულებრივი ორგანიზაციები ეფექტურად იყენებენ 

სახელმწიფოთა  სამართალდამცავ  სისტემებში  არსებულ   საკანონმდებლო და 

ორგანიზაციულ-მეთოდოლოგიურ ხარვეზებს. მუდმივად აძლიერებდნენ თავიანთ 

სრუქტურებს და  მათთვის დამახასიათებელი ავანტურისტული,  სხარტი  გონებით  

მოქნილად  აყალიბებდნენ  ახალ  საერთაშორისო  კავშირებს.    

საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის ისტორიის შესწავლამ დაგვა-

ნახა, რომ მათი გაძლიერებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო ორ ომს შუა პერი-

ოდი გამოდგა. სწორედ ამ პერიოდში დაიწყეს დანაშაულებრივმა დაჯგუფებებმა 

აქამდე უცნობი ისეთი ახალი ხერხებისა და მეთოდების გამოყენება, როგორებიცაა: 

მობილურობა, მაკლერობა და მათი შემცვლელი პირების სამსახური, სუსტი 

ბაზრების ხელში ჩაგდება, წარმოების ტრანსფორმაცია, საზღვაო ტრანსპორტისა  და 

განაწილების უნიკალური სტრუქტურის შექმნა, მის შიგნით თანამშრომლობა, 

კაპიტალ დაბანდებები (ინვესტიციები) იმ ქვეყნებში, რომელთაც ყველაზე 

ხელსაყრელი ინფრასტრუქტურა და კანონმდებლობა ჰქონდათ. 

 ეს არია ის თეორიული და პრაქტიკული ბაზა, რაზეც შემდგომში აღმოცენდა 

ომამდელი და მისი შემდგომი პერიოდის იტალიური მაფია, კოლუმბიური კარტე-

ლები, ჩინური ტრიადები, იაპონური იაკუზები, თურქული მაფია, კალიფორნიული 
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განგსტერები. მოგვიანებით კი, კერძოდ, გასული საუკუნის 90-იან წლებში, 

მსოფლიო უწესრიგობის პერიოდში, რუსეთში, ცენტრალურ აზიაში, კავკასიასა და 

ბალკანეთზე ჩამოყალიბებდა ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფები, 

რომელთაც უამრავი ნიშანთვისება აქვთ იმ ზემოხსენებულ დაჯგუფებებთან, 

რომელთა ერთ-ერთი საწყისიც გასული საუკუნის პირველ ნახევარში მრავალი 

უკანონო ხერხებით აკრძალული ნივთიერებების სპეკულაციის სათავეში უნდა 

ვეძებოთ. 

როგორც ყველა სხვა სოციალური მოვლენა, ტრანსნაციონალური ორგანიზე-

ბული დანაშაულობაც ფლობს მახასიათებელი ნიშნების ერთობლიობას, რომელიც 

საშუალებას იძლევა გამოვლენილ იქნეს ამ ფენომენის ძირითადი  პარამეტრები და 

პარადიგმები. 

ძირითადი მაჩვენებლების  საფუძველზე შეიძლება გამოვიკვლიოთ ტრანსნა-

ციონალური დანაშაულობის სტრუქტურა, მექანიზმები და თავისებურებები, 

აგრეთვე მოვახდინოთ მისი გამიჯვნა სხვა დანაშაულებრივი ორგანიზებული 

სტრუქტურებისგან. 

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ჩამოყალიბებულ იქნეს ,,ტრანსნაციო-

ნალური ორგანიზებული დანაშაულობის’’ ცნება, რომლის საშუალებითაც 

შეიძლება შეფასდეს  იმ საფრთხის მასშტაბურობა, რომელსაც ეს ნეგატიური 

მოვლენა ატარებს. განისაზღვროს ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაულობის ფორმირების გზები, მისი არსებობის და აღმოცენების მიზეზები. 

უნიფიცირებული ცნების ჩამოყალიბება მსოფლიო საზოგადოებას საშუალებას 

მისცემს გააერთიანოს ძალისხმევა  და მიიღოს ადექვატური ზომები, რათა 

საერთაშორისო დონეზე შეებრძოლოს ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ 

დანაშაულობას. 

დასაფიქრებელია, რომ  მსოფლიომ  XX საუკუნის ბოლოს გააცნობიერა  

სიღრმისეულად ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულისაგან მომდინა 

რე საფრთხეები და დაიწყო მისი საწინააღმდეგო ორგანიზაციულ-მეთოდოლოგი 

ური  სახის სტრატეგიული მიმართულებების ჩამოყალიბება. 

საკითხის სიღრმისეულად შესწავლისას მეცნიერებმა და პრაკტიკოსებმა უპი 

რველეს ამოცანად დაისახეს და პრაქტიკოსები  მიუხედავად ტრანსნაციონალური 

ორგანიზებული დანაშაულობის სისტემატიზაციის წერტილოვანი მცდელობისა, 
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დღემდე არ არის განსაზღვრული ამ მოვლენის ფუნდამენტური მახასიათებლები და 

არაა შემუშავებული აღნიშნულის უნივერსალური დეფინიცია.  

2001 წლის 11 სექტემბერს ამერიკის შეერთებულ შტატებში განხორციე-

ლებულმა ტერორისტულმა აქტებმა, რომელსაც შეერთებული შტატების 

ტერიტორიაზე მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მოჰყვა ყველაზე დიდი მსხვერპლი, 

ცხადჰყო, რომ სპეცსამსახურებს შორის შიდაეროვნული არაეფექტური უწყება-

თაშორისი კოორდინაცია მოითხოვდა სიღრმისეულ ანალიზს და მოდერნიზაციას.  

ნათელი გახდა, რომ საჭირო იყო სხვადასხვა უწყებებს შორის ინფორმაციის 

გაცვლის დროული, ნდობაზე დამყარებული, საჭირო ინფორმაციის გაცვლის 

სისტემის ჩამოყალიბება, რისთვისაც აუცილებელი იყო მაკოორდინებელი 

ერთეულის შექმნა. შედეგად, ჩრდილო-ატლანტიკურმა საბჭომ 2001 წლის 11 

სექტემბრის ტერორისტული აქტების მეორე დღეს, ამერიკის შეერთებული 

შტატების ქალაქებზე განხორციელებული ტერორისტული თავდასხმა, ყველა წევრ 

სახელმწიფოზე თავდასხმად გამოაცხადა. აღსანიშვანია, რომ ეს იყო პირველი 

შემთხვევა ნატო-ს არსებობის ისტორიაში, როდესაც ვაშინგტონის ხელშეკრულების 

შესაბამისად მე-5 მუხლი ამოქმედდა. 2002 წელს პრაღის სამიტზე, მოკავშირე 

სახელმწიფოების მიერ მოწონებულ იქნა  ნატოს მიერ სასწრაფოდ შემუშავებული  

შესაბამისი ადეკვატური ღონისძიებები არსებული საფრთხეების წინააღმდეგ. 

ზემოხსენებულის შედეგად მიღებული იქნა ტერორიზმისგან თავდაცვის სამხედრო 

კონცეფცია. ნატო-ს წევრ სახელმწიფოთა შორის სადაზვერვო ინფორმაციის 

გაცვლის ეფექტური შესაძლებლობების განმტკიცების მიზნით, 2003 წლის 

ნოემბერში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შტაბბინასთან, დაფუძნდა 

ტერორისტული საფრთხის სადაზვერვო შენაერთი. ასევე 2004 წლის ივნისში, 

თურქეთში სტამბოლის სამიტზე დამსწრე სახელმწიფოების და  მთავრობების 

მეთაურების მიერ დამტკიცდა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. 

2014 წლის 11 სექტემბერს, საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიდაში, შედგა აშშ-ის და ახლო 

აღმოსავლეთის რეგიონის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. 

მსოფლიოს მოწინავე სახელმწიფოებმა მომდინარე ტერორისტული საფრთხეები-

დან გამომდინარე მოიწვიეს საერთშორისო ფორუმი და ხელი მოაწერეს „ისლამური 

სახელმწიფოს“ წინააღმდეგ კოალიციის ჩამოყალიბებას.  

ახლად შექმნილმა კოალიციამ მიიღო გადაწყვეტილება ერთი ფრონტით 
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შეეტიათ მსოფლიოს ამ ახალი გამოწვევისთვის. შეთანხმება ითვალისწინებდა ამ 

პრობლეის საწინააღმდეგო მრავალფეროვან ღონისძიებებს, რომლის უთავრესი 

მიზანი იყო ტერორისტული ორგანიზაციების და მთლიანად ამ მოვლენის 

დაფინანსების დაფინანსების წყაროების გამოვლენა და მათი განადგურება. გარდა 

ამისა მიღებულ იქნა პრაქტიკული ზომები ამ ორგანიზაციის საწინააღმდეგოდ მათი 

ცოცხალი ძალის და მატერიალური რესურსების პრევენციისათვის.  კოალიციის 

ფარგლებში ასევე ჩამოყალიბდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის 

სამუშაო ჯგუფები. უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე პერიოდში საქართველოს 

ხელისუფლების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, სამი მიმართულებით  

მიეღო მონაწილეობა ზემოხსენებულ პროცესში. ეს ჯგუფები არიან ე.წ. „ისლამური 

სახელმწიფოს“ დაფინანსება, ტერორისტების შედინება და კონტრპროპაგანდა. 

 ცივილიზებული სამყაროს თანამეგობრობა დღესაც გარკვეულწილად 

ტერორისტული საფრთხეების წინაშეა. 2001 წლის შემდეგ, მძლავრი საერთაშორისო 

ორგანიზაციები, გაერო, ნატო და ევროკავშირი, აყალიბებენ იმ ახალ მექანიზმებს, 

რომლებიც უფრო ეფექტურად დაიცავენ ცივილიზებულ სამყაროს ტერორიზმის 

მოსალოდნელი საფრთხისგან.  

იმისათვის, რომ შეიქმნას ტერორიზმისგან ძლიერი თავდაცვის მექანიზმები,  

აუცილებელია სახელმწიფოს და საერთაშორისო ორგანიზაციების  უნივერსალური 

თანამშრომლობა გლობალური უსაფრთხოების საკითხებში. უნდა  არსებობდეს ამ 

ახალი საფრთხის შემცველი ინფორმაციების მონაცემთა ბანკი და ის საფუძველზე 

დროული გაცვლის მექანიზმები და  კოორდინირებული მუშაობის შედეგად 

მიღწეული უნდა იქნას ტერორიზმის პრევენცია. ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის 

საუძველზე, ჩვენი აზრით, ეჭვს არ უნდა იწვევდეს თემის აქტუალობა, რომელიც 

ჩვენი აზრით, მომავალშიც მრავალი ნაშრომისა  და ამ საკითხებზე კვლევების 

განხორციელების საგანი იქნება.    

კვლევის მიზანია - დაინტერესებულ პირებს მიეწოდოთ დეტალური ინფორ-

მაცია თუ რა საფრთხეების მომტანია ტრანსნაციონალური დანაშაული საქართვე-

ლოსთვის და ზოგადად, მსოფლიო თანამეგობრობისათვის. რა მნიშვნელობა 

ენიჭება, როგორც შიდაუწყებრივ კოორდინაციას, ისე საერთაშორისო დონეზე 

თანამშრომლობას, რათა პასუხი გაეცეს იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც დგას 

მსოფლიო თანამეგობრობა.  
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ნაშრომის მიზანს ასევე წარმოადგენს იმ პრობლემების იდენტიფიცირება, 

რომელიც ახლავს ტრანსნაციონალურ დანაშაულს და მის მახასიათებლებს. გარდა 

ამისა, ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს: 

 საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებისა და კონვენციების ანალიზი, მათი 

პრაქტიკაში გამოყენებისა და მეთოდების აღწერა. 

 საქართველოს შიდაუწყებრივი კოორდინაციის მექანიზმების შესწავლა, 

მათში არსებული ხარვეზების გამოყოფა, შემდგომში შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის შესაქმნელად და განსახორციელებლად.  

 იმ წარმატებული ქვეყნების სამოქმედო გეგმის ანალიზი, რომლებმაც 

გატარებული რეფორმების შედეგად შეძლეს ტრანსნაციონალურ 

დანაშაულთან გამკლავება. 

კვლევის საგანი: უწყებათაშორისი კოორდინაციის პრობლემები ტრანსნაცი-

ონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში, მასთან დაკავშირებული 

გამოწვევები და სირთულეები. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ გადად-

გმული ნაბიჯები ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

პროცესის ეფექტურად მართვის კონტექსტში, ასევე მომავალში გასატარებელი 

აქტიური ღონისძიებების აუცილებლობის მნიშვნელობა. 

კვლევის ობიექტი: უწყებათაშორისი კოორდინაციის პრობლემები და 

გამოწვევები ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. 

ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე:  ნაშრომის სამეცნიერო სიახლეს წარმოადგენს 

პრობლემის სისტემური ანალიზი, რომელიც თავის მხრივ ეყრდნობა, როგორც 

საქართველოს, ისე საზღვარგარეთის მრავალი ქვეყნის სოციოლოგიურ და 

სტატისტიკურ მონაცემებს. ღრმად არის გაანალიზებული მსოფლიო წამყვანი 

ქვეყნების პრაქტიკა ტრანსნაციოანლური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

შესახებ, ასევე შიდაუწყებრივი კოორდინაციის მაგალთები და გაკეთებულია 

შესაბამისი სამეცნიერო-პრაქტიკული მნიშვნელობის დასკვნები.  

ასევე, სამეცნიერო სიახლეს წარმოადგენს იმ ინფორმაციის მოძიება და 

ანალიზი, რომელიც ასახავს საქართველოს თანამშრომლობას სხვადასხვა წამყვან 

ევროპულ ორგანიზაციებთან. ნაშრომში დეტალურად არის განხილული, უშუა-

ლოდ რომელ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობით 

წარმართავს საქართველო  ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 
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პროცესს. რა კუთხით და რა ფორმატით ხორციელდება საქართველოსთვის სამარ-

თლებრივი თუ სხვა სახის დახმარების აღმოჩენა.  

 კვლევის მნიშვნელობა: ნაშრომის გამოყენება რეკომენდებული იქნება საქარ-

თველოს სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, განსაკუთრებით იმ ინსტიტუტე-

ბისათვის, რომლებიც უშუალოდ მუშაობენ ტრანსნაციონალური დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით. ასეთი ორგანიზაციები არიან - შესაბამისი 

უწყებები, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიენიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სხვა. 

დისერტაციაში მოყვანილი კვლევის შედეგები და ანალიზი საინტერესო 

იქნება იურიდიული და საჯარო მმართველობის ფაკულტეტის სტუდენტე-

ბისათვის ცოდნის გასაღრმავებლად.  

 კვლევის მეთოდოლოგია:  დისერტაციის თეორიულ და მის მეთოდო-

ლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს ისტორიულ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ, 

ეკონომიკურ და ასევე სოციალურ მეცნიერებებში გამოყენებული ყველა ხერხი. 

 კერძოდ, წყაროების სიღრმისეული ანალიზის მეთოდი, შედარებითი და 

ასევე ისტორიული მეთოდი, ინტერპრეტირების მეთოდი, ხოლო ობიექტივიზმის 

და კონკრეტიზმის პრინციპების გამოყენების შედეგად  მივიღებთ ურთიერთ-

განპირობებულ შედეგებს.  

 სამართლის შედარებითი ანალიზის მეთოდის გამოყენებით, გაანალიზე-

ბულია ქართულ სამეცნიერო ლიტერატურაში და მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების 

პრაქტიკაში ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში 

დაგროვილი თეორიული და პრაქტიკული სახის  გამოცდილება. 

 ისტორიული მეთოდის გამოყენებით, დროსა და სივრცეში შესწავლილი და 

გაანალიზებულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წარმოშობის 

და განვითარების ეტაპები, მისი გავრცელების გეოგრაფია, გაფართოება და გაშლა 

პლანეტის მთელს სივრცეებში. მისი საშიში ფორმის გამოვლინების, ტერორისტულ 

ორგანიზაციებთან შერწყმის ფენომენის შესწავლა და გამოკვლევა.    

აღსანიშნავია, რომ ნაშრომი ემყარება კვლევის შერეულ (როგორც 

ხარისხობრივ, ისე რაოდენობრივ) სტატისტიკურ მეთოდებს. გარდა ლიტერატურის 

ანალიზისა, კვლევისას ასევე გამოყენებულია კვლევის სტატისტიკური, შედარე-
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ბითი ანალიზის, ისტორიული ანალიზის და პროგნოზირების მეთოდები.  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 156 

გვერდს. იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისა და დასკვნითი 

ნაწილისაგან. ნაშრომს თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია 127 დასახელებით. 

ნაშრომის შინაარსი ასეთია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

ძირითადი ტექსტი 

დასკვნა რეკომენდაციები 

თავი 1. ორგანიზებული დანაშაულის ჩასახვის და განვითარების 

თავისებურებები, მათ მიერ შექმნილი გლობალური გამოწვევები                      

1.1 ორგანიზებული დანაშაულის ჩასახვის და ევოლუციური განვითარების 

თავისებურებები                                                                                                             

1.2 ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულობის  სახეობების 

დახასიათება, ტერიტორიალური, სპეციალიზაციის და სხვა პრინციპების 

საფუძველზე                                                                                                                    

1.3 .ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის ზეგავლენის 

მეთოდები სახელმწიფოს უსაფრთხოებასა და პოლიტიკაზე                                

1.4. საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და გადაწყვეტილებებიდან გაეროს 

2000 წლის „ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის“ კონვენციამდე                                                                      .......................  

1.5 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 2000 წლის კონვენცია 

„ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ  ბრძოლის“  

ურთიერთთანამშრომლობის და კონტროლის  მთავარი მექანიზმი                    

1.6 ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა 

და უწყებათაშორისი და საერთაშორისო კოორდინაციის მართვის მეთოდოლოგია                                                                                                              

თავი 2. კონტრტერორისტული საქმიანობის საერთაშორისო გამოცდილება 

უწყებათაშორის  კოორდინაციასა და მართვაში და საქართველოს წინაშე 

არსებული საფრთხეები და გამოწვევები                                                                   

2.1 ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე კონტრტერორისტული 

ეროვნული სტრატეგია და კომპლექსური მართვის თავისებურებები                
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2.2 კანადის ანტიტერორისტული სტრატეგიის თავისებურებანი                      

2.3 ისრაელის კონტრტერორისტული სტრატეგიის და მართვის ზოგიერთი 

თავისებურებანი                                                                                                             

2.4 ევროკავშირის წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მასთან 

ბრძოლის ახალი ამოცანები                                                                                          

2.5 ახალი მიდგომები საქართველოში ტერორიზმთან ბრძოლის 

უწყებათაშორის კოორდინაციასა და მართვაში                                                        

2.6 საქართველოში კონტრტერორისტული საქმიანობის უწყებათაშორის 

ღონისძიებათა კომპლექსი  კოორდინაციის და მართვის სრულყოფისათვის    

თავი 3. ტრანსნაციონალური დანაშაულის ახალი გამოწვევები და მასთან 

ბრძოლის პროცესის მართვის მახასიათებლები                                                       

3.1 კიბერტერორიზმი და გლობალური უსაფრთხოება                                      

3.2 კიბერტერორიზმი როგორც ეროვნული უსაფრთხოებისათვის ახალი 

გამოწვევა                                                                                                                          

3.3 კიბერტერორიზმი და მასთან ბრძოლის საერთაშორისო თანამეგობრობის 

ურთიერთშეთანხმებული ღონისძიებები                                .................................  

3.4 კიბერუსაფრთხოება და საქართველოს მიერ საერთაშორისო 

თანამეგობრობასთან კოორდინირებული ღონისძიებები სამართლის 

ჰარმონიზაციის მიზნით                                                                                                

ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, მიზნები და 

თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო 

საკითხები. 

ნაშრომის პირველ თავში „ორგანიზებული დანაშაულის ჩასახვის და 

განვითარების თავისებურებები, მათ მიერ შექმნილი გლობალური გამოწვევები“ 

მიმოხილულია და აღწერილია მსოფლიოში ორგანიზებული დანაშაულის ჩასახვის 

და ევოლუციური განვითარების თავისებურებები. ჩამოყალიბებულია ის 

ფაქტორები რომელთა მეშვეობითაც, პატარა დეცენტრალიზებული და 

პრიმიტიული ჯგუფები იქცა კარგად ორგანიზებულ, სტრუქტურიზებულ 

საერთაშორისო კავშირების მქონე ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ 

ორგანიზაციებად. ამავე თავში განხილულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაულობის  სახეობების დახასიათება, ტერიტორიალური, სპეციალიზაციის და 
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სხვა პრინციპების საფუძველზე, რომლის მეშვეობითაც კვლევის შედეგები იძლევა 

საშუალებას გვქონდეს მკაფიო წარმოდგენა სხვადასხვა იდეოლოგიის და 

ისტორიის მქონე ტრანსნაციონალური დანაშაულებრივი ორგანიზაციების 

მოტივატორებსა და მამოძრავებელ ფაქტორებზე, რაც უფრო ეფექტურს გახდის 

საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ მათ წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესის 

მართვას. ამავე თავში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ტრანსნაციონალური 

ორგანიზებული დანაშაულის ზეგავლენის მეთოდებს სახელმწიფოს 

უსაფრთხოებასა და პოლიტიკაზე, ასევე ამ თავში განხილულია როგორ მივიდა 

საერთაშორისო თანამეგობრობა  საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან და 

გადაწყვეტილებებიდან გაეროს 2000 წლის „ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის“ კონვენციამდე, რამაც თავის მხრივ საშუალება 

მისცა სხვადასხვა ქვეყნებს უფრო ეფექტურად გამკლავებოდნენ აღნიშნულ 

გამოწვევას. პირველ თავში ასევე განხილულია გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის 2000 წლის კონვენცია როგორც ტრანსნაციონალური 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ  ბრძოლის  ურთიერთთანამშრომლობის 

და კონტროლის  მთავარი მექანიზმი. ასევე სიღრმისეულად არის გაანალიზებული 

ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა და 

უწყებათაშორისი და საერთაშორისო კოორდინაციის მართვის მეთოდოლოგია. 

ნაშრომის მეორე თავი „კონტრტერორისტული საქმიანობის საერთაშორისო 

გამოცდილება უწყებათაშორის  კოორდინაციასა და მართვაში და საქართველოს 

წინაშე არსებული საფრთხეები და გამოწვევები“ შეეხება მსოფლიოს წამყვანი 

ქვეყნების გამოცდილებას ანტიტერორისტული საქმიანობის კონტექსტში. 

განხილულია ამერიკის შეერთებული შტატების თანამედროვე კონტრტერორის-

ტული ეროვნული სტრატეგია და კომპლექსური მართვის თავისებურებები. 

კვლევის შედეგად ჩვენთვის უფრო მეტად ნათელი გახდა განსაკუთრებით 2001 

წლის 11 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე განხორცი-

ელებული ტერორისტული აქტების შედეგად რა რეკომენდაციები და ნორმატიული 

აქტები შეიმუშავა შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოებმა რათა 

უფრო ეფექტურად ყოფილიყო მართული ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის 

პროცესი ამ ქვეყანაში. ასევე მიმოხილული და გაანალიზებულია კანადის 

ანტიტერორისტული სტრატეგიის თავისებურებანი და ამ ქვეყნის სტრატეგიის 
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მთავარი მახასიათებლები. მეორე თავში ასევე განხილულია ისრაელის კონტრტე-

რორისტული სტრატეგიის და მართვის ზოგიერთი თავისებურებანი, ევროკავ-

შირის წინაშე მდგარი თანამედროვე გამოწვევები და მასთან ბრძოლის ახალი 

ამოცანები. ამავე თავში კვლევის შედეგად მოცემულია ახალი მიდგომები 

საქართველოში ტერორიზმთან ბრძოლის უწყებათაშორის კოორდინაციასა და 

მართვაში ასევე საქართველოში კონტრტერორისტული საქმიანობის უწყებათა-

შორის ღონისძიებათა კომპლექსი  კოორდინაციის და მართვის სრულყოფისათვის. 

განხილულია ის საკანონმდებლო და სხვა მექანიზმები რომელთა მეშვეობითაც 

საქართველოს ხელისუფლება უწყებათაშორისი კოორდინაციის მეშვეობით 

მართავს კონტრტერორისტულ საქმიანობას და ახდენს მასთან დაკავშირებული 

საფრთხეების პრევენციას და განეიტრალებას.  

        ნაშრომის მესამე თავი „ტრანსნაციონალური დანაშაულის ახალი 

გამოწვევები და მასთან ბრძოლის პროცესის მართვის მახასიათებლები“ შეეხება 

ტრანსნაციონალური დანაშაულის სხვა მიმართულებებს და მის მიერ მომდინარე 

საფრთხეებს. განხილულია კიბერტერორიზმი და გლობალური უსაფრთხოება. 

მესამე თავში განხილულია კიბერტერორიზმი როგორც ეროვნული უსაფრთხოები-

სათვის ახალი გამოწვევა რადგან საერთაშორისო დანაშაულის ეს შედარებით ახალი 

მიმართულება არის უაღრესად მაღალტექნოლოგიური და დინამიკაში ცვალებადი. 

საუბარია ზემოხსენებული გამოქვევის მიერ მომდინარე საფრთხეებზე. აქვე 

კვლევის გარკვეული ნაწილი ეთმობა კიბერტერორიზმს და მასთან ბრძოლის 

საერთაშორისო თანამეგობრობის ურთიერთშეთანხმებულ ღონისძიებებს. მესამე 

თავში ასევე მიმოხილულია კიბერუსაფრთხოება და საქართველოს მიერ 

საერთაშორისო თანამეგობრობასთან კოორდინირებული ღონისძიებები სამარ-

თლის ჰარმონიზაციის მიზნით, რაც ჩვენს ქვეყანას საშუალებას აძლევს საერთა-

შორისო თანამეგობრობასთან ერთად უფრო ეფექტურად მართოს კიბერტე-

რორიზის მხრიდან მომავალი საფრთხეები. მესამე თავი ასევე შეეხება  ამერიკის 

შეერთებული შტატების და საქართველოს ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული 

დანაშაულის წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების მართვის შედარებითი 

ანალიზს, რომელიც მკაფიოდ ასახავს შეერთებულ შტატებში ორგანიზებული 

დანაშაულის მიერ შექმნილ მთერ რიგ გამოწვევებს, რის შედეგადაც შეერთებული 

შტატების მიერ გატარდა საკანონმდებლო ცვლილებები რომლებმაც 
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აღმასრულებელ ხელისუფლებას მისცა ის მექანიზმები რის შედეგადაც ამერიკის 

შეერთებულმა შტატებმა შეძლო ეფექტურად ემართა ორგანიზებული დანაშაულის 

წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესი. ასევე განხილულია პოსტსაბჭოთა სივრცისათვის 

და კერძოდ საქართველოსთვის დამახასიათებელი ორგანიზებული დანაშაულის 

სახეობა ე.წ. „ქურდული სამყაროს“ ჩასახვის და განვიტარების გენესისი. 

მიმოხილულია საქართველოს ხელისუფლების მეირ გადადგმული ნაბიჯები 

როგორც საკანონმდებლო ისე აღმასრულებელ დონეზე. აღნიშნულმა მისცა 

სახელმწიფოს იმის საშუალება ნაწილობრივ დაემარცხებინა ორგანიზებული 

დანაშაული.   

დასკვნა  

დღევანდელ მსოფლიოში ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაუ-

ლის წინააღმდეგ ბრძოლა მოიცავს დანაშაულთა დიდ სპექტრს: ნარკოტიკების 

უკანონო წარმოება და ტრანზიტი მსოფლიოს სხვადასხვა სივრცეებში, ტერორიზმი 

და კიბერტერორიზმი, უკანონო  შემოსავლების ლეგალიზაცია (ფულის გათეთ-

რება), ადამიანებით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი), იარაღით ვაჭრობა და  სხვ. 

სადოქტორო  ნაშრომში  განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი, 

ტრანსნაციონალური დანაშაულის ზეგავლენას თანამედროვე მსოფლიო წესრიგზე, 

რადგან  მიუხედავად საერთაშორისო საზოგადოების მრავალი მიზანდასახული და 

შემტევი ზომების მიღებისა, რომელმაც გარკვეული ტაქტიკური გამარჯვებები 

მოიტანეს, პლანეტაზე კვლავ გრძელდება ტრანსნაციონალური დანაშაულის 

ნეგატიური ზეგავლენა სახელმწიფოთა აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და 

სასამართლო ხელისუფლებებზე, რაც განსაკუთრებით უარყოფით ზეგავლენას 

ახდენს დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის გზაზე მყოფ ქვეყნებზე, 

მეტწილად იქ, სადაც ეს ინსტიტუტები მყიფეა და ხშირად ვერ უძლებს  

ორგანიზებული დანაშაულის მასშტაბურ შემოტევებს. 

თვით ორგანიზებული დანაშაულის ისტორიული და გეოპოლიტიკური 

თვალსაზრისით შესწავლამ, ფაქტებისა და მოვლენების დროსა და სივრცეში 

გაანალიზებამ დაგვარწმუნა, რომ იგი მუდამ ტრიალებდა ძალაუფლების 

სტრატეგიებთან და მიზეზ-შედეგობრივ კავშირშია პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

არასტაბილურობასთან, ეთნიკურ კონფლიქტებთან და სამართლებრივ სისტემათა 

დაბალ დონესთან. განსაკუთრებით ეს კარგად ჩანს განვითარებად და პოსტკომუ-
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ნისტური სივრცის ქვეყნებში. ზოგჯერ იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ამ ქვეყნებს არ 

სურთ ან უარეს შემთხვევაში, შეგნებულად თვითონვე უქმნიან დაბრკოლებებს 

საერთაშორისო ტრანსნაციონალური დანაშაულის საწინააღმდეგო კოალიციის 

საქმიანობას.  

დღეს, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, შეიქმნა თავისუფალი ვაჭრობის ზონები 

და პორტები, ჩამოყალიბდა გლობალური საფინანსო, ეკონომიკური, სავაჭრო 

სისტემები, მოხდა მკაცრი სასაზღვრო რეჟიმების ლიბერალიზაცია, რამაც 

ასეულობით მილიონ ადამიანს მისცა თავისუფლად გადაადგილების საშუალება. 

სწორედ ამ ახალმა მიდგომებმა შეცვალა ძირეულად ის ოფიციალური გარემო, 

რომელშიც ამ ქვეყნებში არსებული შიდა კრიმინალური ორგანიზაციები მანამდეც 

მოქმედებდნენ და მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად შესაბამისი საკანონმდებლო 

ბაზის და ფინანსური უზრუნველყოფის არარსებობის პირობებში ამ დაჯგუფებათა 

საერთაშორისო ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებში  (TCO) 

ინტეგრაციას შეუწყო ხელი.  

 დღეს, მსოფლიოში მეცნიერთა და პრაქტიკოსთა ერთ-ერთი უმთავრესი 

კითხვაა, როგორ შევებრძოლოთ და ვმართოთ ტრანსნაციონალური დანაშაულის 

ასეული მილიარდობით მოგების მქონე უკანონო საერთაშორისო ნარკობიზნესის 

საწინააღმდეგო ღონისძიებები.  აქვე, ისმება კითხვა, რით შეიძლება ავხსნათ ის 

ფაქტი, რომ მიუხედავად მსოფლიოს ქვეყნების მიერ გაწეული კოლოსალური 

ხარჯებისა პრობლემის სიმწვავე არ იკლებს?! 

 ნარკოტიკებით ვაჭრობას, სხვა კრიმინალურ ქმედებებთან შედარებით 

უდიდესი მოგება მოაქვს. ნარკობიზნესისათვის დამახასიათებელია უმთავრესი 

თვისება – მინიმალური დანახარჯები, მაქსიმალური მოგება! მაგალითად: კოკასა 

და ყაყაჩოს ღირებულება მწარმოებლიდან ამერიკელ თუ ევროპელ მომხმა-

რებლამდე 700-ჯერ და 2 000-ჯერ იზრდება (შედარებისათვის – ნავთობის ფასის 

ანალოგიური მამრავლი მხოლოდ 40-50 ის ტოლია), ხოლო ბამბის, ყავის, კაკაოს და 

სხვა კულტურების შედარებით ნაკლები, რომელთაც მეთოდურად დევნიან 

ნარკოტიკების შემცველი მცენარეები. 

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით, მარტო 1994 წლიდან 

2018 წლამდე, დანაშაულებრივმა ორგანიზაციებმა 90 000 ტონა ოპიუმი აწარმოეს, 

რომელიც 9000 ტონა ჰეროინის წარმოების საშუალებას იძლევა. დღეს, მსოფლიოს 
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სხვადასხვა ქვეყანაში მოღვაწე მეცნიერებსა და პრაქტიკოსებს მყარად ჩამოუყა-

ლიბდათ ერთი საერთო აზრი, რომელსაც წინამდებარე ნაშრომიც ადასტურებს, რომ 

მსოფლიოს სამართალდამცავები ამ პრობლემას ვერ გადაწყვეტენ, თუ 

ნარკოტიკებით მდიდარ ქვეყნებში არ გააქტიურდა თანმიმდევრული დიპლო-

მატიური ინიციატივები, ეკონომიკური ღონისძიებანი, კერძოდ, არ გამოიძებნა 

ერთგვარი მატერიალური სტიმულირება ნარკოტიკების მოშენებით დაკავებული 

გლეხებისათვის და არ განხორციელდა ნარკოტიკების შემცველი მცენარეების სხვა 

კულტურებით ჩანაცვლების პროგრამები. ასევე, თუ არ შემუშავდა პრობლემისადმი 

ახლებურად მიდგომის გზები, განსაკუთრებით ქიმიურ ნივთიერებათა 

კონტროლის სფეროში, რომლისგანაც წარმოებულია სინთეზური ნარკოტიკები ეს 

საკითხი  XXI საუკუნეში მუდმივი და  სერიოზული ფიქრის საგანი იქნება. 

ვთვლით, რომ სამართალდამცავთა მუშაობა არ შეიძლება წარიმართოს 

მხოლოდ ერთი ქვეყნის საზღვრებში. არსებობს გამოთქმა — ნარკობიზნესს 

საზღვრები არა აქვს. ამიტომ ნარკოკრიმინალური ორგანიზაციების წინააღმდეგ 

ბრძოლაში საჭიროა საერთო ძალიხმევით მონაწილეობა მიიღოს ყველა იმ ქვეყნის 

წარმომადგენელმა, რომლებშიც ეს ორგანიზაციები მოქმედებენ. ისეთი პოლიტიკა, 

როდესაც ერთი ქვეყანა ამ სფეროში თავისი საქმიანობით შელახავს სხვა ქვეყნის 

ინტერესებს და ამით ზიანს მიაყენებს სტაბილურობას მსოფლიოში, განწირულია! 

სადოქტორო ნაშრომში სწორედ ამ მოვლენების ფონზეა განხილული 

მსოფლიოში და, მათ შორის, საქართველოშიც ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვისა და 

მოხმარების პრობლემა.  

გასათვალისწინებელია, რომ  საქართველოს, როგორც ევრაზიული დერეფნის 

საკვანძო ქვეყნის სტრატეგიული მნიშვნელობა მუდმივად იზრდება და საჭიროა იმ 

ღონისძიებებზე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად ფიქრი, რომ უახლოეს 

მომავალში ამ სივრცეში არ განვითარდეს გამაბრუებლების საერთაშორი სო 

კომერციის ახალი ვექტორები. აუცილებელია, ტრანსნაციონალური  ორგანიზე 

ბული დანაშაულისა და კერძოდ, საერთაშორისო ნარკობიზნესის წინააღმდეგ 

ბრძოლა ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილად განვიხი 

ლოთ  და იგი მრავალწახნაგოვან მოვლენად, ფენომენად იქნას შეფასებული. 

სახელდობრ: როგორც საგარეო ურთიერთობათა პრობლემა, როგორც ზოგადი 

განათლების პრობლემა, როგორც სამართალდამცავთა პრობლემა, როგორც 
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სამართალშემოქმედებითი პრობლემა, როგორც რესურსების განაწილების პრობ-

ლემა, როგორც სოფლის მეუნრეობისა და საგარეო-სავაჭრო ურთიერთობათა 

პრობლემა, როგორც საბანკო პრობლემა, როგორც დაზვერვის პრობლემა, როგორც 

სამეცნიერო–კვლევითი პრობლემა, დაბოლოს, როგორც ტერორიზმთან დაკავშირე 

ბული პრობლემა.  

სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობამ იმ დასკვნამდე მიმიყვანა, რომ მრავალი 

წლის განმავლობაში საერთაშორისო კრიმინალური ორგანიზაციების მუქარა უფრო 

და უფრო საშიში და რეალური ხდება. პლანეტის სხვადასხვა ცხელ წერტილში 

განვითარებულმა პროცესებმა, ტრანსნაციონალურ კრიმინალურ ორგანიზაციებს 

კარგი მოსამზადებელი პირობები შეუქმნა ხელსაყრელი მდგომარეობის მისაღ-

წევად. ეს კი, როგორც ავღნიშნეთ მრავალმხრივ ემუქრება ეროვნულ და 

საერთაშორისო უსაფრთხოებას. იგი არღვევს ეროვნულ სუვერენიტეტს, ძირს 

უთხრის დემოკრატიულ სისტემას ისეთ ქვეყნებშიც კი, სადაც ეს სისტემები 

საფუძვლიანად და კარგად არის მოწყობილი, ემუქრება დემოკრატიზაციისა და 

პრივატიზაციის პროცესებს გარდამავალი პერიოდის ქვეყნებში, უფრო ამწვავებს 

ისეთ უმნიშვნელოვანეს პრობლემებს, როგორიცაა ბირთვული იარაღის 

გავრცელება, ტერორიზმი და რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, ეკონომიკურად, 

სოციალურად და პოლიტიკურად სუსტ ქვეყნებში შეიძლება ავტორიტარული 

რეჟიმის დაბრუნების ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემწყობი ფაქტორიც გახდეს.  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ სხვადასხვა მასშტაბის 

ქსელური ორგანიზაციები მოქმედებენ თანამშრომლობისა და შეჯიბრების მუდმივ-

ცვალებად პირობებში არა მარტო ერთმანეთის, არამედ მთავრობებისა და არასამ-

თავრობო პირთა მიმართაც. ამ ორგანიზაციათა სიმბიოზური დამოკიდებულება 

ლეგალურ ბიზნესთან, კანონიერი სავაჭრო ოპერაციებისა და ფინანსურ 

დაწესებულებათა გამოყენების უნარი, უზარმაზარი საფინანსო შესაძლებლობები, 

მათ აძლევს მთავრობებისა და კანონაღმასრულებელი ორგანოების მოსყიდვისა და 

კორუფციის უდიდესი მასშტაბებით განვითარების შესაძლებლობებს, ხოლო 

ხელისუფლებისა და მთავრობათა მცდელობები, ამ ორგანიზაციების ლიდერთა 

შეცვლის თაობაზე, მეთაურების მიმართ ბრალდების წაყენებიდან მოსპობამდე, 

მათში მხოლოდ შიდადაწინაურების შესაძლებლობას განაპირობებს და სრულიად 

არ ვნებს ორგანიზაციის შიდა სტრუქტურების სიმყარეს. თუ კი იგი დაშლილია, ამ 
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შემთხვევაში, ეს გამოიწვევს სხვა ორგანიზაციების მიერ უკანონო საქონლისა და 

მომსახურების ნაკლებობის სწრაფ მოწესრიგებას, მეტოქე ორგანიზაციის 

მაგალითზე საკუთარი ხარვეზების აღმოფხვრასა და უკანონო კომერციაში 

გაჩენილი სიცარიელის სწრაფად შევსებას. მთავარია, ტრანსნაციონალურ კრიმინა-

ლურ ორგანიზაციებს,  როგორც აშშ-ის ნარკოტიკებთან ბრძოლის ადმინისტრა-

ციაში ამბობენ უნდა დავარტყათ „ჯიბეზე“, ე.ი. მოვიძიოთ მათი უკანონო  

დანაშაულებრივი გზით შეძენილი უძრავ-მოძრავი ქონება, ფინანსები და სხვა 

აქტივები, კანონისმიერი ძალით მოვახდინოთ მათი ჩამორთმევა და გამოვიყენოთ 

ისინი ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის საწინააღმდეგო ღონიძიებებში. აი, ეს იქნება  

ეფექტური მუშაობის კლასიკური სცენარი, როცა ისინი იგრძნობენ  მათი 

შემოსავლების ხელყოფას. 

მეცნიერები თეორიულ კვლევებში, მიუთითებენ ახალი ტიპის დამნაშავე-

ებზე და გვაფრთხილებენ: „ახლანდელ პირობებში, უნდა ავლაგმოთ უპირველეს 

ყოვლისა ბოროტმოქმედები, რომელნიც  რესპექტაბელურნი ჩანან, სანიმუშო და 

ღირსეული ქცევით და შედიან მოქალაქეებთან ნდობაში. სინამდვილეში კი 

ინიღბებიან  ქსელის შუაგულში, რომლებიც არაფორმალურ ურთიერთობებზეა 

აგებული, სინამდვილეში კი თიღქმის ყველა კონტინენტებზე გავრცელებულ 

დანაშაულებრივ ქსელებს ხემძღვანელობენ. ასეთი პერსონაჟს შეუძლია თავისი 

სამსახურის სავარძლიდან დააცარიელოს ათასობით მოქალაქის ჯიბე, მოწამლოს 

ათასობით  პაციენტი, დაამახინჯოს ათასობით ადამიანის სული და ათასობით 

ადამიანი ჩააგდოს განსაცდელში. ისენი ფართო  მასშტაბების, ძალზედ საშიში 

დამნაშავეები არიან, რომელთაც აუცილებლად უნდა დავადოთ  ხელბორკილები.      

ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის საწინააღმდეგო 

ღონისძიებების მართვის და კონტროლის სფეროში საუკეთესო მექანიზმია: 2000 

წლის 15 ნოემბერს, სიმბოლურად მაფიის სამშობლოში - სიცილიაში, ქალაქ 

პალერმოში, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ მიღებული  „ტრანსნაცი-

ონალური ორგანიზებული დანაშაულის საწინააღმდეგო“ კონვენციის დებულე-

ბები. პირველ რიგში, მასში მოცემულია ტრანსნაციონალური ორგანიზებული 

დანაშაულის განმარტება. ასევე, მოცემულია დანაშაულებრივი  ქმედებების 

კრიმინალიზაციის განმსაზღვრელი დებულებები, რომელიც ამ პროცესების 

საწინააღმდეგო ღონისძიებების, მართვის, კონტროლის და კოორდინაციის  
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საუკეთესო მექანიზმები არიან, კერძოდ: მუხლი 6 – „დანაშაულებრივი გზით 

მიღებული შემოსავლების გათეთრების კრიმინალიზაცია;“ მუხლი 7 – „ფულის 

გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები;“  მუხლი 9 - „კორუფციის წინააღმდეგ 

მიმართული დანაშაული;“ მუხლი 12 - „კონფისკაცია და ყადაღა.“ ტრანსნაცი-

ონალური ორგანიზაციების საწინააღმდეგო ღონისძიებების სფეროში მართვის, 

კონტროლის და კოორდინაციის  კუთხით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 

კონვენციის მუხლი 13 - “საერთაშორისო თანამშრომლობა კონფისკაციის მიზნით.“ 

შიდა ეროვნულ დონეზე უმნიშვნელოვანესია საქართველოში უწყებათაშორისი 

მაკოორდინირებე ლი დოკუმენტი, ორგანიზებული დანაშაულის  წინააღმდეგ 

ბრძოლის 2021–2024 წლების ეროვნული სტრატეგის გეგმა.  

შემაჯამებელი დასკვნის სახით საჭიროა:  

პირველი - საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ  

მებრძოლი სამსახურების მხრიდან კანონსაწინაააღმდეგო სივრცეში მიმდინარე 

დინამიური პროცესებისადმი ადეკვატური, სტრუქტურული, ორგანიზაციულ- 

მეთოდოლოგიური და მართვის და კონტროლის თანამედროვე მიდგომები.  

მეორე - სახელმწიფოთა შესაბამის სამსახურებს შორის, საერთაშორისო  და 

შიდა ეროვნულ დონეზე ორგანიზებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის 

სისტემატიური და უფრო ფრთხილი ინტეგრაცია; ტრანსნაციონალური საინფორმა 

ციო ბანკის შექმნა; 

მესამე - სახელმწიფოთა მთავრობებისა და აღმასრულებელი ხელისუფლები-

სათვის ურთიერთანამშრომლობის ახალი სტრატეგიის ჩამოყალიბება, დამყარე-

ბული ინფორმაციისა და მომსახურე პერსონალის უფრო მასშტაბურ გაცვლაზე; 

მეოთხე - საკანონმდებლო სისტემების ისეთი სრულყოფა, რომელიც შესამ-

ჩნევად გააადვილებს საგამოძიებო-ოპერატიული ჯგუფების მიერ სხვადასხვა  

ქვეყნის  ტერიტორიებზე  ერთობლივი საგამოძიებო-ოპერატიული ღონისძიებების 

განხორციელებას, რაც მკვეთრად გააძლიერებს  ბრძოლას ტრანსნაციონალურ 

კრიმინლურ ორგანიზაციებთან - TCO. 

მეხუთე - ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის საფუძველზე, ტრანსანაცი-

ონალური კრიმინალური ორგანიზაციების წინააღმდეგ ისეთი სტრატეგიის 

ჩამოყალიბება, რომელიც შესაძლებელს გახდის ეჭვი დაბადოს, უთანხმოება 

ჩამოაგდოს და შუღლი გააჩინოს  ამ ორგანიზაციებს შორის; 
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მეექვსე - მთავრობებმა უნდა გაითვალისწინონ ტრანსანაციონალურ 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სწორი სტრატეგია, რადგან რომელიმე ერთ 

დანაშაულებრივ სტრუქტურაზე მთელი ძალების და საშუალებების  კონცენტრი-

რებამ შეიძლება სხვა მეტოქე სტრუქტურის გაძლიერება-ხელშეწყობა გამოიწვიოს. 

ამის ნათელი მაგალითია, როდესაც ამერკის შეერთებული შტატების და 

კოლუმბიის ხელისუფლებამ ,,მედელინის’’ ნარკო-კარტელი,, „კალის’’ ნარკოკარტე-

ლის გამოყენებით დაამარცხა, თუმცა „კალის“ კარტელი ყველაზე დიდი 

ნარკოტიკებით მოვაჭრე ორგანიზაციად გადაიქცა მთელს მსოფლიოში და  მის 

დამარცხებას მრვალი წელი და დიდი რესურსები დასჭირდა.  

ყურადსაღებია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული სტრატეგიის 

შემადგენელი ნაწილი ტერორისტული საფრთხეების და გამოწვევების საპასუხოდ.  

მათ მიერ შემუშავებულ იქნა მთელი რიგი თანამედროვე არასტანდარტული და 

ნოვატორული მიდგომები. 

 განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ე.წ. „პრევენციული დარტყმის პოლი-

ტიკა“, რომელიც მდგომარეობს შემდეგში: მივაკვლიოთ, გამოვააშკარავოთ და 

მოვახდინოთ მათი ნეიტრალიზაცია იმ ქვეყნებში სადაც ისინი ჩაისახა, განვითარდა 

და დღესდღეობით სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენენ საერთაშორისო 

თანამეგობრობისათვის. ამ სტრატეგიის იმპლემენტირების შედეგი იყო 

შეერთებული შტატების თაოსნობით განხორციელებული სხვადასხვა საერთაშო-

რისო სამშვიდობო თუ სამხედრო მისიები ავღანეთში და ერაყში.  

კვლევის ცალკე საგანი იყო „ისლამური სახელმწიფოს“ ჩამოყალიბების, 

განვითარების და მძლავრ ტერორისტულ ორგანიზაციად გარდაქმნის პროცესი, 

რომელმაც მსიფლიო თანამეგობრობას შეუქმნა უსაფრთხოების მთელი რიგი 

გამოწვევები.  

XXI საუკუნეში მსგავსი ტერორისტული ორგანიზაციის ჩამოყალიბების 

ფაქტი მეტყველებს იმაზე, რომ ტერორიზმისგან მომავალი საფრთხეები არის 

ყურადსაღები და მის წინააღმდეგ მსოფლიო თანამეგობრობამ მუდმივად უნდა 

გაატაროს როგორც საკანონმდებლო ისე პრაქტიკული ღონისძიებები.  

მსოფლიოსათვის ტერორიზმის მიერ შექმნილი საფრთხეების განხილვისას 

აუცილებელია ყურადღება იქნას გამახვილებული კიბერტერორიზმის ფენომენის 

მიმართ. უნდა აღინიშნოს, რომ დღეისათვის გაეროს წევრ ქვეყნებს შორის 
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მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა იმისათის, რომ მიღებულ იქნას საერთაშორისო 

ხელშეკრულება რათა ქვეყნებს გააჩნდეთ შესაბამისი სამართლებრივი ბერკეტები 

კიბერტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესის მართვის საქმეში. დღეისათვის 

აშკარად არ არის კონსენსუსი იმის შესახებ, თუ რას წარმოადგენს „კიბერდანა-

შაული“ და რამდენად კომპაქტური ან ფართო შეიძლება იყოს აღნიშნული 

ხელშეკრულება. 

 რამოდენიმეწლიანი დისკუსიის შემდეგ, გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 

მხარი დაუჭირა კიბერდანაშაულის შესახებ შეთანხმების მიღწევის მიზნით 

მოლაპარაკებების დაწყებას, რომელსაც აქვს პოტენციალი გახდეს  გლობალური 

მასშტაბის სტრატეგიული მნიშვნელობის დოკუმენტი. ჩვენის აზრით იგი უნდა 

მოიცავდეს არა მარტო კიბერტერორიზმის დეფინიციას, არამედ ამ პრობლემების 

საწინააღმდეგო მართვის და კონტროლის მექანიზმებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

არაერთმა სახელმწიფომ გამოთქვა შეშფოთება, იმის თაობაზე რომ ხელშეკრულება 

საბოლოოდ შეიძლება მოიცავდეს ყველაფერს, დაწყებული კიბერომებიდან 

დამთავრებული ეროვნულ უსაფრთხოების საკითხებით. მთელი რიგი სახელმწი-

ფოები ასევე გამოთქვამენ მოსაზრებას, რომ ზემოხსენებული საკითხების შედეგად 

შეიძლება დადგეს ინტერნეტ სივრცის მკაცრი კონტროლის და რეგულირების 

აუცილებლობა, რამაც ასევე შეიძლება შელახოს ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებები.  

ამ შეშფოთებამ გამოიწვია კომენტარები, რომ ხელშეკრულება უნდა დარჩეს 

ფოკუსირებული დანაშაულის კლასიკურ  ვიწრო მიმართულებებზე და კანონის 

აღსრულებაზე რაც ჩვენის აზრით საბოლოო მიზნის მიღწევის კონტექსტში იქნება 

შემაბრკოლებელი ფაქტორი. კონსენსუსი იმის თაობაზე, თუ რა არის ე.წ. „ომის 

აქტი“ კიბერსივრცეში ჯერ კიდევ მიუღწეველია და შესაბამისად ძნელია მისი 

დეფინიციის ჩამოყალიბება, რაც ართულებს გაერთიანებული ერების ეგიდით 

ხსენებული საერთაშორისო ხელშეკრულების მიღების პროცესს.  

საბოლოოდ რეზიუმეს სახით გვინდა აღვნიშნოთ შემდეგი: საყოველთაოდ 

ცნობილი და ჩვენთვის ხელმისაწვდომი მასალების შესწავლამ მოგვცა საფუძელი 

შემდეგი დასკვნის გასაკეთებლად, რომ ტერორიზმთან დაკავშირებით არ არსებობს 

უმნიშვნელო და მნიშნელოვანი ინფორმაციები. ისინი შესაბამისი სპეცსამსახურის 

ხელმძღვანელის უშუალო კონტროლის ქვეშ ერთნაირად უნდა შემოწმდეს, 
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გადამოწმდეს, გაანალიზდეს და დასრულდეს შესაბამისი პრევენციული ან 

გამანეიტრალებელი გადაწყვეტილებით, რომელზეც პასუხისმგებლობა ეკისრება 

უშუალოდ ხელმძღვანელს. ამასთან, არა აქვს მნიშვნელობა რეგიონს, სახელმწიფოს, 

ფიზიკურ პირს, იურიდიულ პირს (მის დამოკიდებულებას სახელმწიფოსთან, 

რომელსაც ეს ეხება), ვისგანაც არ უნდა მოდიოდეს ეს ინფორმაცია. ყველა ასეთი 

ინფორმაცია იმსახურებს ერთნაირ ყურადღებას და ყოველთვის და ყველგან 

ექვემდებარება ყოვლისმომცველ  რეაგირებას. 

ცალკე გვინდა ასევე შევეხოთ ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ 

დანაშაულებებთან ბრძოლის სამართლებრივი რეგულაციების ზოგიერთ ასპექტს. 

სამწუხაროდ, ჩვენის აზრით დღემდე მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის არ 

არის მიღწეული ჰარმონია და ერთნაირი მიდგომა მთელი რიგი მიმართულებებით: 

ა) მსოფლიო მასშტაბით დღემდე არ არის  განსაზღვრული სახელმწიფო 

ტერორიზმის ერთიანი სისხლის სამართლებრივი დეფინიცია. გადაჭარბებული არ 

იქნება თუ აღვნიშნავთ, რომ გლობალურმა საფრთხემ სახელმწიფო ტერორიზმის 

სახით მხოლოდ პოლიტიკური ხასიათის დოკუმენტებში დაიმკვირდა ადგილი; 

ბ) დღემდე არ არის მიღწეული შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ სახელმწიფო 

ტერორიზმი, ტერორიზმი სხვა სახელმწიფოების ტერიტორიების და ძალაუფლების 

ხელში ჩაგდების მიზნით,  რელიგიური და ეთნიკური მოტივაციით განხორციე-

ლებული ტერორიზმი გამოცხადდეს კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართულ დანა-

შაულებებად, რომლებზეც არ გავრცელდება ხანდაზმულობის ვადა და საერთა-

შორისო სისხლის სამართლის სასამართლოების განხილვის საგნად იქცევიან. 
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ინფორმაცია ნაშრომის აპრობაციის შესახებ 

სადისერტაციო თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების   ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი 

კოლოქვიუმი და ორი სემინარი. 

I კოლოკვიუმი -  ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 

მართვის სახელმწიფო სტრატეგია და პრაქტიკა საქართველოში 

II კოლოკვიუმი -  საქართველოში კონტრტერორისტული საქმიანობის 

უწყებათაშორისო  კოორდინაცია და მართვა 

III კოლოკვიუმი - საქართველოში კონტრტერორისტული სტრატეგიის 

მიმართულებები და ორგანიზებული   დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის  მართვა  

და ტაქტიკა 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო სტატიები: 

1) ,,კიბერტერორიზმი როგორც მსოფლიო წესრიგის საფრთხე და მის 

წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტური მართვა” სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება 

და საზოგადოება No 2 (62) 2022 შრომათა კრებული. გვ 22-33 

2) „ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს შედარებითი ანალიზი 

ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მართვის კონტექსტში“ 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება No 2 (62) 2022 შრომათა 

კრებული. გვ 53-72 

3) ,,საერთაშორისო გადაწყვეტილებების კონტროლის განხორციელების 

თავისებურებები ნარკოტიკების საერთაშორისო უკანონო ბრუნვის სფეროში” სტუ, 

საქართველოს საინჟინრო აკადემია, ბიზნეს-ინჟინერინგი. N1-2, 2022. გვ. 171-174 

 

კონფერენცია: 

4) ,,ტრანსნაციონალური დანაშაულის გავლენა საქართველოს ეკონომიკასა და 

შრომით ბაზარზე”. საერთაშორისო კონფერენცია გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე საფრთხეები. თბილისი, 2022. გვ. 328-331. 
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