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აბსტრაქტი
სამაგისტრო ნაშრომი ეხება სისხლისსამართლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს თემას
და დღემდე არსებული სამართლებრივად პრობლემური საკითხის - ქურდული
სამყაროს

წევრობისა

და

კანონიერი

ქურდობის

სამართლებრივი

ასპექტების

განსაზღვრებას, ქართული სისხლისსამართლის, სასამართლო გადაწყვეტილებებისა და
საერთაშორისო სამართლის გამოყენებით.
თანამდროვე ქართულ რეალობაში, მოცემული საკითხი გასული საუკუნიდან
მოყოლებული დღემდე არ კარგავს ინტერესს, რაც თავისმხრივ განაპირობებს მის
აქტუალობას სისხლსისამართლებრივი კუთხით. ყოველივე ეს კი მეტყველებს ნაშრომის
აკადემიურ ღირებულებაზე. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში კანონიერი ქურდებისა
და ქურდული სამყაროს წინააღმდეგ აქტიური ბრძოლა 2005 წელს დაიწყო, როდესაც
მიიღეს კანონი - „ორგანიზებული დანაშაულისა და რეკეტის წინააღმდეგ“. ნაშრომში
განხილულია ამ ელემენტთა ერთობლიობიდან გამომდინარე, პრობლემებისა თუ
სისტემური ხარვეზების სამართლებრივ დონეზე ანალიზი.

საძიებო სიტყვები: ქურდული, კანონიერი, ორგანიზებული.
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Abstract
Master thesis concerns one of the most important issue of criminal prosecution and still
existing legally problematic issue - definition of the legal aspects of the thieves' universe
membership and lawful theft, using Georgian criminal law, court decisions and international
law.
In the current Georgian reality, the issue has not lost interest since the last century,which in
turn contributes to its actuality in the bloodiest point. All this indicates the academic value of
the work.It is noteworthy that active fight against legitimate thieves and thieves universe in
Georgia began in 2005, when the law - "against organized crime and racketeering" was adopted.
From the combination of these elements,he paper reviews analysis of problems or errors on the
systemic level.
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