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ბოლო პერიოდში ცხოვრების განვითარებასთან ერთად განვითარდა დანაშაული და
დამნაშავეები, მათი ქმედებების აღკვეთა უფრო მეტ ძალისხმევას საჭიროებს.
რთული დანაშაულების გამოსაძიებლად, როგორიცაა, სერიული მკვლელობები,
ქურდობა, ტეტორიზმი, სექსუალური ხასიათის დანაშაულები , საჭიროა უფრო მეტი
ძალისხმევა და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება.
დანაშულების

თავიდან

ასარიდებლად

ან

უკვე

დანაშაულის

შემდგომი

აღკვეთისათვის საჭირო გახდა ისეთი საკითხის გამოყენება , როგორიცაა დამნაშავის
გეოგრაფიული პროფილირება.
გეოგრაფიული პროფილირება არის ერთისმხრივ ცნება, რომელიც მოიაზრებს
დამნაშავის ქმედებებს მეორეს მხრივ კი ფაქტებზე აგებს მის შემდგომ ქმედებას , ეს
ცნება უზრუნველყოფილია ალგორითმული პროგრამით და წარმატებით გამოიყენება
საგამოძიებო მოქმედებების დროს.
ჩემს სამაგისტრო ნაშრომში ყურადღებას გავამახვილებ ქართულ და უცხოურ
საგამოძიებო მოქმედებებზე და მოვახდეთ მათ შედარებას, ვაჩვენებ ისეთ ქეისებს ,
სადაც გამოყენებულია გეოგრაფიული პროფილირება და იმ ქვეყნეს , სადაც მსგავსი
ტექნოლოგიები გამოიყენება, თუ რამდენად ეფექტურია და რამდენად ეხმარება
გამოძიებას თანამედროვე ტექნოლოგიები და ახალი საგამოძიებო თეორიები.
ჩემს სამაგისტრო ნაშრომში

ვისაუბრებ ისტორიულ ანონსზე გეოგრაფიული

პროფილირების, მისი განვითარების ეტაპებზე.
ნაშრომში საუბარია იმ პრობლემებზე, რასაც სხვადასხვა ქვეყნების საგამოძიებო
ორგანოების აწყდებიან პრაქტიკაში, ნაშრომით მოხდება ამ პრობლემების მოგვარების
გზების დასახვა და შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი.
ჩემი როგორც ავტორის ძირითად მიზანს წარმოადგეს დავანახო გეოგრაფიული
პროფილირების მნიშვნელობა საგამოძიებო მოქმედებში, ამასთან მიმართებით მოვიყვან
სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითებს და კონკრეტულ ქეისებს, რითაც ვფიქრობ ნათლად
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რამდენად მნიშვნელოვანია , რომ ეს პრაქტიკა გამოვიყენოთ ქართულ საგამოძიებო
ორგანოებში.
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Abstract

In recent years, together with the development of life, crime and criminals have developed.
Preventing their actions requires more effort.
To investigate complex crimes such as serial killings, theft, terrorism, sexual offenses, more
effort and modern technologies are needed.
To avoid crimes or to prevent further crime, it has become necessary to use such issues as
geographical profile of the offender.
Geographical profiling is the notion of the one which perceives the actions of the offender
on the other side of the facts of its further action, this notion is provided by the algorithmic
program and is successfully used during investigative actions.
In my master's work I will focus on Georgian and foreign investigative activities and
compare them, showing the cases where geographical profiling is used and the country where
similar technologies are not used and how effective the technologies and new investigative
theories are used.
In my master's work I will talk about geographical profiling, its development stages, and the
attitude of the critics to the historic announcement.
The work deals with the problems that the investigating authorities of different countries are
facing in practice, the way to solve these problems and comparing legal analysis.
The main purpose of me as an author was to show the significance of geographical profile in
the investigative action, in this case I will take examples of different countries and specific cases,
which I think will clearly appear to open the crime and how important is the geographical
profile for preventing a new crime.
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In the work we will clearly see how successful geographical profiling is, the practice in many
successful countries and how important it is to use this practice in the Georgian investigating
agencies.
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