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Abstract
The research in the present paper is relevant, as far as the crime of terrorism is distinguished
by its international character. World states continue to struggle against terrorism every day.
It should also be noted that modern technology for the rapid development of the terrorist
organizations, terrorism and crimes committed by such methods and means, which are 15 10 or even 5 years ago, states do not know and therefore can not follow the legislative acts
which are imitations terrorism fight against utkhit. Hence, the legislative frameworks that
have international organizations as well as states in the fight against Tetotism in terms of
domestic and international cooperation require modifications and renewal. Given that the
last period of the Criminal Code of important changes and additions into the terrorism crime
back, causing certain problems teorizmis crime terms of qualification, it is appropriate in
terms of scientific studies that show and reflect the problems and vulnerabilities, which can
create ad vdet terrorism crime in determining the correct qualifications.
Piece of the present work is given a general overview and the history of terrorism.
Definitions are related to the crime of terrorism, which defines the Law of Georgia on
Combating Terrorism, the Criminal Code of Georgia and other normative contents. The
paper also deals with the legislation of Sakrelo in relation to terrorism. In the later part of the
work, it is studied and discussed directly with the crime of terrorism
With respect to qualification problems in accordance with the applicable criminal code of
Georgia. In the course of the work of the work, the conclusion is summarized in the work,
the researched and obtained results of the work on the work of the crimes of terrorism.

