კიბერდანაშაულის ფორმები და სახეები თანამედროვე მსოფლიოში

ავტორი: დავით ასტამიძე

სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამართლის ფაკულტეტზე სისხლის სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის
მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად

სისხლის სამართალი

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: გოგა ხატიაშვილი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2021

განაცხადი

როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი
წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ
აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ
მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო
წესების შესაბამისად.

დავით ასტამიძე
05\07\2021

I

აბსტრაქტი
ინერნეტსივრცე

წარმოადგენს

უსაზღვრო

ინფორმაციის

სამყაროს,

რომელიც

კომუნიკაციის, განათლებისა და დასაქმების შესაძლებლობას იძლევა. თანამედროვე
რეალობაში

ინტერნეტით

სარგებლობა

თითოეული

ჩვენთაგანისათვის

ყოველდღიური ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილად გარდაიქმნა და, ფაქტობრივად,
მის გარეშე არსებობა კაცობრიობისათვის წარმოუდგენელ ფენომენად ჩამოყალიბდა,
თუმცაღა საყურადღებოა ის საფრთხეები, რომლებიც ინტერნეტის გამოყენების
უმარტივეს ფორმასაც კი თან ერთვის. შესაბამისად, წარმოდგენილ სამაგისტრო
ნაშრომში

განხილულია

კიბერდანაშაულის

სახეები,

აღნიშნული

სისხლისსამართლებრივი დანაშაულების გამოვლენისა და მათთან გამკლავების
გზები. ნაშრომი ფართოდ აანალიზებს თემის აქტუალურობას, რაც უმეტესწილად
დანაშაულის სპეციფიკურობასა და განსაუკურებულობაში გამოიხატება, ვინაიდან
იგი ტექნოლოგიურ განვითარებასთან ერთად მუდმივად ევოცულიის პროცესშია,
რასაც თან ახლავს დანაშაულის შეამდგენლობის ელემენტების დადგენის სირთულე.
აღსანიშნავია, რომ კიბერდანაშაულის ტერმინთა აღკვეთისათვის მიღებულ ზომათა
მკაფიო განსაზღვრისთვის მსჯელობა დამყარებულია ევროპული კონვენციისა და
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამის მეცნიერულ კვლევაზე,
რომელიც ძირითადად ემსახურება კიბერდანაშაულის საფრთხეების გამოკვეთასა და
დაზუსტებას.
საკვანძო

საძიებო

სიტყვებია:

კიბერდანაშაული,

კიბერდამნაშავე,

კიბერვიქტიმიზაცია, კიბერჰიგიენა, ბუდაპეშტის კონვენცია, სსკ.

II

Abstract
The internet is a world of boundless information, with gives us plenty of opportunities for
communication, education and work. Today, the use of the internet has become a part of
everyday life for each of us and life without it is already considered unimaginable, although
the potential dangers of using it are noteworthy.
The presented thesis discusses the types of cybercrime, ways to detect these crimes and
recommendations on how to deal with them. We will also discuss the urgency of the topic,
which is mostly reflected in the specificity of the crime, as it was constantly changing with
technological development, which is accompanied with the difficulty of determining the
elements of the composition of the crime. It should be noted that for a clear definition of the
measures taken to prevent cybercrime, the reasoning is based on the scientific research of the
European Convention and the Criminal Code of Georgia, which mainly serves to identify
and clarify the dangers of cybercrime.
Keywords: cybercrime, cybercriminal, cybervictimization, cyberhigiene, the Budapest
convention, criminal code of Georgia.
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