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აბსტრაქტი 

 

ევროკომისიის ანგარიშში ონლაინმეკობრეობის შესახებ პირდაპირ არის მითითებული, 

რომ ეს ფენომენი და მისი მახასიათებლები ნაკლებად არის გამოკვლეული და გაგებული. 

ჩემი კვლევა ადგენს რომ ამკრძალავი კანონმდებლობა არ არის პირდაპირ კავშირში 

არალეგალური მულტიმედია პროდუქციის გავრცელებასთან, უფრო მეტიც ჰოლმის 2003 

წლის კვლევის შედეგების მიხედვით არ არსებობს პირდაპირი კორელაცია ქვეყნის 

საკანონმდებლო ბაზასა (ის თუ რამდენად მკაცრად არის დაცული საავტორო უფლებები) 

და ონლაინმეკობრეობას შორის. მთავარ განმსაზღვრელ ფაქტორებად, ნაცვლად ამისა, 

გვევლინება თავად პროდუქციის ფასი და რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის კულტურა. 

ასევე, ვადგენ, რომ მეკობრეობა მოტორია ინოვაციებისთვის და ბაზრის 

განვითარებისთვის და დადებითად აისახება საბოლოო ეკონომიკურ სურათზე, რაც 

გამოიხატება საყოველთაო დოვლათის გაზრდაში, იმ პოპულარული აზრის წინააღმდეგ, 

რომ საავტორო უფლებების დარღვევა ნეგატიურ ასახვას პოვებს ეკონომიკურ ზრდაზე. 

საბოლოოდ ვასკვნი, რომ მეკობრეობასთან ”ბრძოლა” ყველაზე ეფექტიანი 

საკანონმდებლო ლიბერალიზაციით არის შესაძლებელი. 
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