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Researches on the definitions of the main terms of criminology have shown that criminological 

schools and scholars of foreign countries discuss the basic views, concepts and terms of criminology. 

There is no common vision on the basic theoretical issues of modern criminology. This situation 

hinders and makes teaching and research criminology ineffective. It also impedes using criminology 

in practice, and most importantly, formation of criminology as an independent science and its 

systematic development. Considering current globalization processes in modern world, when 

national criminology became international, globalization of criminology occurred. We believe that 

criminological society of the world, who pays a lot of attention to the research-search of the specific 

forms and types of crime, should be more interested in formation of a common vision in the study of 

the basic theoretical issues of criminology. © 2020 Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. 
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Researches on the definitions of the main terms of 

criminology [1] have demonstrated the problems 

that are caused due to the lack of common vision of 

the major theoretical issues of modern criminology. 

This situation hinders and makes teaching and 

research on criminology ineffective. It also 

impedes using criminology in practice, and, most 

importantly, formation of criminology as an 

independent science and its systematic 

development. 

The reasons for current situation and its 

supportive conditions taking into account the 

external and internal factors of the country are 

subjective and objective. The article focuses on the 

main causes conditioned by global factors. In 

particular, criminological schools of foreign 

countries and some scholars under the influence of 

philosophy, sociology, law and other sciences 

consider the place of criminology in the science 

system ambiguously, as a part of different sciences: 

in some countries of Continental Europe, including 

Georgia, criminology is a complex science 

studying social-legal aspects of criminality being 

originated in criminal law, but in Anglo-American 

countries it is considered as a social science. We 

face the corresponding situation while 

comprehending the main criminological terms and 

concepts [2]. 

One of the main factors is related to the origins 

of criminology. Criminology as an independent 

science was established in the second half of the 

18th century. Its origin is related to the European 
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School of Criminal Justice. The etymology of 

criminology implies “doctrine of crime”. The term 

criminology at every stage of its development in 

classical, positive, pluralistic and modern periods 

acquired the broader meaning, as the modern world 

became a global unified cyberspace, complex of 

interrelationship of information and technological 

infrastructure. All this influenced the structure of 

criminality and the systemic development of the 

specific types of organized crime: theft, money 

laundering, corruption, terrorism, etc. [3].   

The results of globalization are particularly 

evident in Europe, as the collapse of the 

"communist regime" in central and eastern Europe 

and the inconsistent formation of capitalist society, 

actual abolition of borders in Europe, visa-free 

entry and rapid growth of tourism industry had 

negative influence on the safety systems [4]. All 

this contributed to the globalization of local 

criminality that affected the state and the structure 

and turned national criminology into international 

criminology. Thus, the globalization of crimi-

nology occurred [2] that once again underlines the 

necessity to establish a common vision of the main 

issues of modern criminology. A good example of 

this is the process of approximation between the 

system of Continental Europe and Anglo-American 

system. The deductive rule of the legal thinking of 

Continental European from general to particular is 

gradually approaching the inductive rule of the 

Anglo-American legal thinking i.e., from particular 

to general. This process also affected criminology.  

Opinions on criminology as a science are 

developed contradictorily together with the 

evolution of the society. It is acceptable and 

beneficial for further development of 

criminological studies. And, as for teaching, it has 

a negative impact on it. According to the scientists 

working in the theory of criminology, it requires 

methodological accuracy [5]. As mentioned above, 

they choose different philosophical positions and, 

based on the nature of capitalism, are confined to 

the analysis of certain areas of social life [6]. 

The research of the evolutionary processes of 

criminology revealed the correctness of the basic 

essence of constitutional criminology according to 

which, in general, criminality cannot be studied 

separately from the ongoing processes of society. 

Therefore, in spite of the divergence of opinions in 

contemporary criminology, in the Anglo-American 

and continental countries, scholars mostly agree 

that "criminology" as a science is a complex, 

interdisciplinary social-legal course [7], because 

the subject of its research in a broad sense is the 

scientific understanding of all forms of criminal 

behavior, its reasons, contributing conditions, 

offenders and victims, searching for the ways of 

avoiding and controlling crime [8].  

Due to the aforementioned reasons, crimi-

nology schools and scholars of foreign countries 

discuss the main concepts and terms in different 

ways. In this context, it is relevant to study some of 

the main concepts and terms, such as "crime", 

"personality of criminal", "victim of crime" and 

others at the mass and individual level. Because of 

their significance of criminology, it is necessary to 

establish common vision and standards at 

international level. This will definitely have an 

impact on teaching the theory of criminology [9]. 

Georgia is facing an ongoing process of 

integration with the western educational system. 

Criminology is considered to be a part of the broad 

sphere of social sciences. This requires bringing the 

basic concepts and terms existing in the theory of 

international criminology in conformity with 

uniform standards. 

Conclusion 

Considering the current situation, we believe that 

the criminological society of the modern world that 

devotes much attention to the study and 

investigation of specific forms and types of crime 

should be more interested in formation of a 

common vision of the study of the basic theoretical 

issues of criminology.  
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სამართალი 

თანამედროვე კრიმინოლოგიის ხედვები 
 

მ. ბაძაღუა 

საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის 
უნივერსიტეტი, სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, თბილისი, 
საქართველო 

(წარმოდგენილია აკადემიის წევრის თ. შილაკაძის მიერ) 

კრიმინოლოგიის ძირითად ტერმინთა განმარტებებთან დაკავშირებით კვლევებმა დაგვანახა 

პრობლემები, რომლებიც გამოწვეულია თანამედროვე კრიმინოლოგიის ძირითად თეორიულ 

საკითხებზე ერთიანი ხედვის არარსებობასთან. აღნიშნული მდგომარეობა აფერხებს და 

არაეფექტურს ხდის კრიმინოლოგიის სწავლებას, კვლევებს, მის პრაქტიკულ საქმიანობაში 

გამოყენებას და როგორც დამოუკიდებელი მეცნიერების ჩამოყალიბებას და სისტემურ გან- 

ვითარებას. არსებული მდგომარეობის მიზეზებს ძირითადად გლობალური ფაქტორები განა- 

პირობებს.  საზღვარგარეთის ქვეყნების კრიმინოლოგიური სკოლები, ზოგიერთი მეცნიერი 

კრიმინოლოგიის ადგილს მეცნიერებათა სისტემაში ფილოსოფიის, სოციოლოგიის, სამარ- 

თლის და სხვა მეცნიერებების გავლენით არაერთმნიშვნელოვნად, სხვადასხვა მეცნიერების  

შემადგენლობაში განიხილავენ: კრიმინოლოგია კონტინენტური ევროპის ზოგიერთ ქვეყა- 

ნაში, მათ შორის, საქართველოში სისხლის სამართლის წიაღში წარმოშობილ დანაშაულობის  

სოციალურ-სამართლებრივი ანტისაზოგადოებრივი მოვლენების შემსწავლელი კომპლექ- 

სური მეცნიერებაა, ხოლო ანგლო-ამერიკულ ქვეყნებში სოციალურ მეცნიერებად მოიაზრება.  

შესაბამისი მდგომარეობაა კრიმინოლოგიის ძირითადი ტერმინების და ცნებების გაგებაში;  

გლობალიზაციის შედეგები განსაკუთრებით შეიგრძნობა ევროპაში, მათ შორის, საქართ- 

ველოში, რადგან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში „კომუნისტური რეჟიმების“ ჩამოშ- 

ლამ და კაპიტალისტური საზოგადოების არათანმიმდევრულმა ჩამოყალიბებამ, ევროპაში  

საზღვრების ფაქტიურმა გაუქმებამ, უვიზო მიმოსვლამ, ტურიზმის ინდუსტრიის სწრაფი  

ტემპებით განვითარებამ უარყოფითად იმოქმედა უსაფრთხოების სისტემებზე, ხელი შეუწყო  

დანაშაულობის გლობალიზაციას, რამაც გავლენა იქონია მის მდგომარეობასა და სტრუქ- 

ტურაზე და ეროვნული კრიმინოლოგია გადააქცია საერთაშორისო კრიმინოლოგიად, მოხდა  

კრიმინოლოგიის გლობალიზაცია,  რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს თანამედროვე კრიმინო- 

ლოგიის ძირითად საკითხებში ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბების აუცილებლობას, ამის კარგი  

მაგალითია სამართლის კონტინენტური ევროპისა და ანგლო-ამერიკულ სისტემებს შორის  

დაახლოების პროცესი. კონტინენტური ევროპის იურიდიული აზროვნების დედუქციური  

წესი, ზოგადიდან კონკრეტულობისაკენ თანდათანობით უახლოვდება ანგლო-ამერიკული  

იურიდიული აზროვნების ინდუქციურ წესს, კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ, აღნიშნულმა  

პროცესმა კრიმინოლოგიაზეც იქონია გავლენა. კრიმინოლოგიაში ევოლუციური პროცესების  

კვლევამ გამოავლინა კონსტიტუციური კრიმინოლოგიის ძირითადი არსის მართებულობა,  
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რომლის მიხედვით ზოგადად დანაშაულობის შესწავლა შეუძლებელია საზოგადოებაში მიმ- 

დინარე პროცესებისაგან განცალკევებით. ამიტომაც,  მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა,  

თანამედროვე კრიმინოლოგიაში, როგორც ანგლო-ამერიკულ ისე კონტინენტალურ ქვეყნებში  

ძირითადად თანხმდებიან  კრიმინოლოგიის კომპლექსურობასა და ინტერდისციპლინარუ- 

ლობაზე სოციალურ-სამართლებრივი და სხვა მეცნიერებების შემადგენელით, რადგან მისი  

კვლევის საგანი ფართო გაგებით დანაშაულებრივი ქცევის ყველა ფორმის, მისი მიზეზების,  

ხელისშემწყობი პირობების, დანაშაულობის ჩამდენი პირის და მსხვერპლის, თავიდან აცი- 

ლებისა და კონტროლის გზების ძიების მეცნიერული გააზრებაა. მიგვაჩნია, რომ თანამედროვე  

მსოფლიოს კრიმინოლოგიური საზოგადოება, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთ- 

მობს კონკრეტული დანაშაულობის  კვლევა-ძიების საკითხებს, მეტად უნდა დაინტერესდეს  

კრიმინოლოგიის ძირითად თეორიულ საკითხებზე  ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბებაზე. 
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