
ერთობლივი განცხადება 

საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის მთავრობას შორის დანაშაულის, განსაკუთრებით კი 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში ზომების 

შემდგომი გაძლიერების შესახებ 

 

 

ხაზს უსვამენ რა თავიანთ ინტერესს მობილური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების მიერ 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული დანაშაულის ჩადენის თაობაზე, 

ადასტურებენ რა, რომ ასეთი ტიპის დანაშაულები არამარტო მნიშვნელოვან უარყოფითი ზეგავლენას 

ახდენს ეკონომიკურ საქმიანობაზე, არამედ მათ ზიანი მოაქვთ მსხვერპლთა დიდ რაოდენობაზე, 

აღნიშნავენ რა, რომ აუცილებელია ერთიანი ძალისხმევის გაღება მსგავსი სახის დანაშაულებრივ 

საქმიანობასთან ბრძოლისთვის, 

ეფუძნებიან რა თავიანთ უფლებებს, ვალდებულებებსა და მოვალეობებს, რომლებიც გამომდინარეობს 

ევროპის საბჭოს ფარგლებში არსებული, სისხლის სამართლის სფეროში შესაბამისი საერთაშორისო 

სამართლებრივი დოკუმენტებიდან, რომელთა წევრებიც არიან საქართველო და შვედეთი, 

იღებენ მხედველობაში რა საქართველოს მთავრობასა და შვედეთის მთავრობას შორის 

სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 2017 წლის 7 თებერვლის შეთანხმებას, 

აღიარებენ რა ორი ქვეყნის პოლიტიკურ ნებას თანამშრომლობის გაღრმავებაზე, წინამდებარე 

ერთობლივი განცხადება არ წარმოშობს ახალ სამართლებრივ ვალდებულებებს საქართველოს 

მთავრობისა და შვედეთის  მთავრობისათვის, 

საქართველოს მთავრობა და შვედეთის მთავრობა თანხმდებიან გააგრძელონ მჭიდრო 

თანამშრომლობა მობილური ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფების მიერ საკუთრების 

წინაამდეგ მიმართულ ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში შესაძლებლობების 

განვითარებაზე.  

 

ამისათვის, ისინი: 

- უზრუნველყოფენ შესაბამის უწყებებს შორის ოპერატიული კოორდინაციის გაუმჯობესებას, მათ 

შორის ოპერატიული ინფორმაციის გაცვლას ცალკეულ პირებზე, რომლებიც მოგზაურობენ ორ 

ქვეყანას შორის დანაშაულის ჩადენის მიზნით, მოახდენენ სწრაფ რეაგირებას სამართლებრივი 

ურთიერთდახმარების შესახებ მოთხოვნაზე, გაზრდიან ძალისხმევას საგამოძიებო მხარდაჭერაზე 

- განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება აქტივებთან დაკავშირებულ გამოძიებასა და 

ოპერატიულ ინფორმაციას საფინანსო სფეროში;  

- უზრუნველყოფენ ინფორმაციის გაცვლისთვის არსებული არხების ოპტიმალურ გამოყენებას; 

- უზრუნველყოფენ ბინაში უკანონო შეღწევის პრევენციის გაძლიერებას მთლიანობაში; 

- მიიღებენ აქტიურ მონაწილეობას საერთაშორისო ტრანსსასაზღვრო პროექტებში, რომლებიც ეხება 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას; 

- უზრუნველყოფენ ცნობიერების ასამაღლებელი პროგრამების ინიცირებას, რათა მოხდეს 

ვიზალიბერალიზაციის რეჟიმის შესახებ ხალხის ინფორმირება, თავიდან იქნეს აცილებული 



შვედეთში თავშესაფრის მიღების პროცესთან დაკავშირებული არასწორი ინფორმაციის მქონე 

ხალხის გამგზავრება  და მათი წვდომა შვედეთის შრომით ბაზართან; 

- გააგრძელებენ საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული დანაშაულის ხელშემწყობი 

ფაქტორების აქტიურ გამოვლენასა და მათ დაძლევას, მათ შორის ზომების მიღებას 

დანაშაულებრივი საქმიანობიდან მიღებული სარგებლის წინააღმდეგ წარმატებული ბრძოლის 

მიზნით.   

საქართველო და შვედეთი, არიან რა მსჯავრდებულ პირთა გადაცემის შესახებ 1983 წლის კონვენციისა 

და მისი 1997 წლის დამატებითი ოქმის წევრები, და წარმოადგენს რა ამ ორი საერთაშორისო 

შეთანხმების მიზანს, რომ მოხდეს სხვა ქვეყანაში პატიმრობამისჯილი პირის მისი სამშობლოსთვის 

გადაცემა მართლმსაჯულების მიზნით, ასევე ამ პირისთვის საუკეთესო შესაძლებლობის მიცემა 

გათავისუფლების შემდეგ სოციალური რეაბილიტაციისთვის:  

- საქართველოს მთავრობა და შვედეთის მთავრობა გაიღებენ ყველა ძალისხმევას კონვენციისა და 

მისი ოქმის მიზნების შეუფერხებელი და ეფექტური შესრულებისთვის; 

- საქართველოს მთავრობა და შვედეთის მთავრობა განიხილავენ ორმხრივი შეთანხმების დადებას 

ის საკითხებზე, რომლებიც ეხება მსჯავრდებულ პირთა გადაცემას.  

 

ხელმოწერილია ქ. სტოკჰოლმში, 2018 წლის 13 მარტს ორ ეგზემპლარად, თითოეული ინგლისურ 

ენაზე.  

 

საქართველოს მთავრობის სახელით შვედეთის მთავრობის სახელით 
 
 
 
 

გიორგი გახარია 

ვიცე-პრემიერი და შინაგან საქმეთა მინისტრი 

 
 
 
 

მორგან იოჰანსონი 

იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრი 
 

 

 


