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წინასიტყვაობა 

 

წინამდებარე სტატიათა კრებული წარმოადგენს 2019 წლის გაზაფხულზე გამართული 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომთა კრებულს. კონფერენცია ისევე, როგორც 

სტატიათა კრებული, მიეძღვნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვას და მის თავისებურებებს, 

რომელსაც ორგანიზება გაუწია J&T Consulting-ის სასწავლო ცენტრმა, ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის, ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკისა და საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაციის მხარდაჭერით. 

დღევანდელობაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სულ უფრო აქტუალური ხდება. ციფრულ 

სამყაროში დღითიდღე ახალი გამოწვევების წინაშე დგება ადამიანი, როგორც სამართლის 

სუბიექტი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია თითოეული მოქალაქე სრულად იყო 

გათვითცნობიერებული საკუთარი პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართლებრივ 

ინსტრუმენტებში, აგრეთვე იმ ინსტიტუციურ მხარდაჭერაში, რომელსაც სახელმწიფო მას 

სთავაზობს.  

წლიდან წლამდე არასამთავრობო სექტორისა თუ სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის მიერ 

ჩატარებული გამოკვლევები ნათლად აჩვენებს როგორც პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტების 

ცნობიერების დაბალ დონეს, ისე მონაცემთა  დამმუშავებელი ორგანიზაციების მხრიდან კანონის 

მოთხოვნათა დარღვევის არაერთ ფაქტს.  

ვფიქრობთ, რომ წინამდებარე კრებული კარგი შესაძლებლობაა საკითხით დაინტერესებული 

ყველა პირისათვის, სიღრმისეულად გაეცნოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების 

სტანდარტებს სამართლის სხვადასხვა სფეროში, რაც მათ მისცემს თეორიულ ცოდნას და 

პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობას. კრებული საინტერესო არის როგორც 

სამართლის სტუდენტებისათვის, ისე პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, აგრეთვე ნებისმიერი 

დაინტერესებული პირისათვის. 

J&T Consulting-ის სასწავლო ცენტრი განსაკუთრებულ მადლობას უხდის ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტს მატერიალური მხარდაჭერისათვის!  

 

ვახტანგ ნოღაიდელი 

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენციების  

მიმართულების ხელმძღვანელი 

 

 

ელისაბედ შენგელია  

სასწავლო ცენტრის დირექტორი 
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                                                              ანა გაბუნია 

                                თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                       

                                  მაგისტრატურა, სტუდენტი 

 

 

სამედიცინო დაწესებულებების მიერ ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული მონაცემების დამუშავება პაციენტის 

უფლებებთან მიმართებით 
 

შესავალი  

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია განსაკუთრებული კატეგორიის 

პერსონალური მონაცემია. გამომდინარე იქიდან, რომ პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობა 

აღიარებულია ქართული თუ საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით, შესაბამისად, დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება მასთან დაკავშირებული კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის 

მაღალი სტანდარტის შექმნას. მართალია, ამ თვალსაზრისით, კანონმდებლობა დაცვის მყარ 

მექანიზმებს გვთავაზობს, თუმცა ხშირია განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ 

მონაცემთა არამართლზომიერი გამჟღავნების ფაქტები. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 

არსებული ინფორმაციის დამუშავება სენსიტიური საკითხია, თუმცა, შესაძლოა, სამედიცინო 

დაწესებულებების მიერ ამ ტიპის მონაცემთა დაცვა, მკაცრი მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

არსებობის ფარგლებში, გარკვეული ტიპის სირთულეებს ქმნიდეს პრაქტიკული თვალსაზრისით. 

ნაშრომის აქტუალობა პერსონალურ მონაცემთა და პაციენტთა უფლებების დაცვის 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიზნისა და მისი პრაქტიკული გამოყენებიდან 

გამომდინარეობს. შესაბამისად, კვლევის მიზანია, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 

არსებული ინფორმაციის, როგორც განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის, დაცვასა და 

მასთან დაკავშირებული სირთულეების პრაქტიკულ ჭრილში წარმოჩენა, გამჟღავნების 

რისკებისა და მათი აღმოფხვრის გზების იდენტიფიცირება. 

სტატია შედგება შესავლის, სამი თავის, სამი ქვეთავისა და დასკვნისგან. ნაშრომის პირველი თავი 

ეხება პერსონალური მონაცემის ცნებას, დაცვის მიზანსა და პრინციპებს. მეორე თავში, ქართული 

და უცხოური კანონმდებლობის მაგალითზე, განმარტებულია ის თუ რა მოიაზრება 

განსაკუთრებული კატეგორიის დეფინიციისა და მისი კონკრეტული გამოვლინების - 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის ქვეშ. მესამე თავი მთლიანად 

ემსახურება ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული მონაცემების დამუშავების 

მართლზომიერი და არამართლზომიერი შემთხვევების წარმოჩენას როგორც თეორიულ, ასევე 

პრაქტიკულ ჭრილში. პირველ ქვეთავში განმარტებულია მონაცემთა სუბიექტისა და 

დამმუშავებლის ცნება, მეორე ქვეთავი ეხება დამუშავების საფუძვლებს, ხოლო მესამე - 
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სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მედიასაშუალებებისათვის ინფორმაციის მიწოდების 

მართლზომიერების საკითხს. 

 ნაშრომის მეთოდოლოგიური კვლევის საფუძვლად გამოყენებულია დოგმატური და 

ნორმატიული კვლევის მეთოდები. ასევე, საკითხის იურიდიული ანალიზისა და უცხო ქვეყნის 

საკანონმდებლო ნორმების შედარების მიზნებისთვის, გამოყენებულია შედარებით-

სამართლებრივი მეთოდი.  

1. პერსონალური მონაცემის ცნება, დაცვის მიზანი და პრინციპები 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-15, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

დაცვის კონვენციის მე-8, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო 

პაქტის მე-17 მუხლითა და სხვა საერთაშორისო აქტების ნორმატიული დანაწესებით, 

აღიარებულია ადამიანის პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუვალობა.123 პირადი 

ცხოვრების თავისუფლების უზრუნველყოფის მრავალი გამოხატულება არსებობს, ერთ-ერთ 

მათგანს კი ფიზიკურ პირთა პერსონალური მონაცემების დაცვა წარმოადგენს.4  

„პერსონალური მონაცემი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება 

იდენტიფიცირებად ან იდენტიფიცირებულ ფიზიკურ პირს (მონაცემთა სუბიექტი); 

იდენტიფიცირებადი ფიზიკური პირი არის ის, ვისი იდენტიფიცირებაც შესაძლებელია 

პირდაპირი ან ირიბი მახასიათებლების, მაგალითად: სახელის, გვარის, პირადი ნომრის, 

ადგილმდებარეობის საშუალებით, ან პირის სპეციფიკური, კერძოდ, ფიზიკური, 

ფიზიოლოგიური, გენეტიკური, ფსიქოლოგიური ან სოციალური ნიშნების მითითებით.“5 

პერსონალური მონაცემის ცნების ქვეშ ასევე მოიაზრება ინფორმაცია, რომლის 

ინდივიდუალურად შეფასება არაფრის მომცემია, თუმცა მისი სხვა მონაცემთან დაკავშირებისა 

და ერთობლივად განხილვის შემთხვევაში პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას იძლევა.6 

შესაბამისად, ამ თვალსაზრისით, ქართული თუ უცხოური მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

მიზანი ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვაზე ორიენტირებული 

პლატფორმის შექმნაა. „პირის ინტერესი არ დაუშვას კერძო საკითხებთან დაკავშირებული 

ინფორმაციის გამჟღავნება და აკონტროლოს ამ ინფორმაციის გავრცელება, პირადი ცხოვრების 

ხელშეუვალობის ერთ-ერთი უმთავრესი ასპექტია“.7 შესაბამისად, არსებულმა სამართლებრივმა 

მექანიზმებმა უნდა უზრუნველყონ ფიზიკური პირების პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 

                                                           
1საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995), მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტი;  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35> 
2 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია (04.11.1950), მე-8 მუხლის 1-ლი 

პუნქტი;  იხ. <https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0> 
3 „სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ“ საერთაშორისო პაქტი(16.12.1966), მე-17 მუხლი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0> 
4 ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის (GDPR) ქართული თარგმანი ((EU) 2016/679 1-ლი მუხლის მე-2 

ნაწილი;  

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%9

0%E1%83%9C%E1%83%98.pdf> 
5 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის დირექტივა (EU) 2016/680, On the protection of natural persons 

with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection 

or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing 

Council Framework Decision 2008/977/JHA [2016] L 119/89;  

იხ. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680>. 
6 Rodriguez R.J., Wilson P., Schanz S.J., The Regulation of Privacy and Data Protection in the Use of Electronic Health 

Information, Washington D.C., 2001, 8. 
7 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა 

საქართველოში 2013, თბილისი, 1 მარტი, 2014, 3; იხ. ციტირება: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 

წლის 30 ოქტომბრის №2/3/406.408 გადაწყვეტილება საქმეზე: „საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“;  

იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf> 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335?publication=0
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L0680
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf
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მართლზომიერება და აღმოფხვრან აღნიშნულის დარღვევით გამოწვეული ის უარყოფითი 

შედეგები, რომლებიც მნიშვნელოვნად ეწინააღმდეგება ადამიანის ღირსებასა და პიროვნულ 

განვითარებას.8 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მართლზომიერებაზე მსჯელობისას არსებითია 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპების განუხრელი დაცვა.9 მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის მიხედვით, მონაცემები უნდა დამუშავდეს კანონიერად, სამართლიანად, 

მხოლოდ კონკრეტული მიზნის მიღწევისთვის აუცილებელი მოცულობით.10 მონაცემები უნდა 

იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, რომლის მისაღწევადაც მუშავდება, მიზნის 

მიღწევის შემდგომ, ისინი უნდა განადგურდეს, დაიბლოკოს და წაიშალოს ან ინახებოდეს 

იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით.11 ხშირ შემთხვევაში, მონაცემთა შენახვის ვადებს 

ადგენს კანონმდებლობა, მაგალითად: სტაციონარული სამედიცინო ბარათი სამკურნალო 

დაწესებულების არქივში ინახება თხუთმეტი წლის განმავლობაში.12 მონაცემები უნდა იყოს 

ზუსტი და მათი დამუშავებისას უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი უსაფრთხოება 

შემთხვევითი დაკარგვის, განადგურებისა და დაზიანებისგან.13 ეს ის ძირითადი ჩამონათვალია, 

რომელიც საერთოა ქართულსა და უცხოურ კანონმდებლობაში, თუმცა ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის რეგულაცია (GDPR) დამატებით მიუთითებს ანგარიშვალდებულების პრინციპზე, 

რომელიც დამმუშავებლებს აკისრებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრინციპების დაცვის 

პასუხისმგებლობას, აღნიშნულში კი მოიაზრება: პირმა შეძლოს დამცავი მექანიზმების 

არსებობის ფაქტის დადასტურება.14 

2. განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემი და ჯანმრთელობის შესახებ 

არსებული ინფორმაცია 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი მონაცემებს ჰყოფს სამ 

კატეგორიად: განსაკუთრებული, ბიომეტრიული და გენეტიკური.15 განსაკუთრებული 

კატეგორიის ცნების ქვეშ მოიაზრება „მონაცემი, რომელიც დაკავშირებულია პირის რასობრივ ან 

ეთნიკურ კუთვნილებასთან, პოლიტიკურ შეხედულებებთან, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ 

მრწამსთან, პროფესიულ კავშირში გაწევრიანებასთან, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, 

სქესობრივ ცხოვრებასთან, ნასამართლობასთან, ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან, პირისთვის 

აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, 

განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან დაზარალებულად ცნობასთან, 

აგრეთვე ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები, რომლებიც ზემოაღნიშნული ნიშნებით 

ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა.“16 

                                                           
8პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის ანგარიში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, 

2013, 3; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf>. 
9პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის ანგარიში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, 

2013, 4; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf>. 
10პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია, GDPR- რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის რეგულაციის შესახებ, 2018, 5; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf>. 
11„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-4 მუხლის (გ) და (ე)  ქვეპუნქტები; 

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>. 
12 „სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების 

შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 19 მარტის №108/ნ 

ბრძანების მე-2 მუხლის 27-ე პუნქტი; იხ. <https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/82900?publication=0>. 
13პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია, GDPR- რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის რეგულაციის შესახებ, 2018, 5; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf>. 
14 იქვე. 
15„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის (ბ), (გ) და (გ1) 

ქვეპუნქტები; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
16 იქვე, მე-2 მუხლის (ბ) ქვეპუნქტი. 

https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/Data-Protection-Report-2013-2014.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/82900?publication=0
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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ქართული კანონმდებლობით, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 

განსაკუთრებული კატეგორიის ცნების ქვეშ მოიაზრება, თუმცა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის 

რეგულაცია (GDPR) ჯანმრთელობათან დაკავშირებულ ინფორმაციას ცალკე გამოყოფს და 

განმარტავს, რომ იგი არის მონაცემი, „რომელიც დაკავშირებულია პირის ფიზიკურ ან 

გონებრივ/ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან, მათ შორის ჯანდაცვის მომსახურების მიწოდებასთან, 

რაც ავლენს მისი ჯანმრთელობის მდგომარებას.“17 

 

3. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული მონაცემების დამუშავება 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაცია, რომელიც საკმაოდ ინტიმურ 

დეტალებს შეიცავს პირის პირად ცხოვრებაზე, განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური 

მონაცემია და, შესაბამისად, მისი კანონიერად დამუშავების მნიშვნელობაც მაღალია.18 

დამუშავებაში იგულისხმება, როგორც მონაცემთა შეგროვება, ჩაწერა ან შენახვა, ასევე, მათი 

გამოთხოვა, გადაცემა, გამჟღავნება, გავრცელება ან სხვაგვარად მისი ხელმისაწვდომად 

გახდომა.19 ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაცია ყოველდღიურად, 

სხვადასხვა გზებით, არაერთ ორგანიზაციაში მუშავდება, პირის სამედიცინო 

დაწესებულებისათვის მიმართვისთანავე, აღნიშნული ფაქტი პერსონალური მონაცემია და, 

შესაბამისად, დაცვის ობიექტად მოიაზრება.20 მონაცემები მუშავდება დიაგნოზის 

ვერიფიცირების, მკურნალობის სწორი ტაქტიკის წარმართვის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, 

მესამე პირების ინტერესების დაცვისა და სხვა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მიზნების 

მიღწევისთვის.21 ბუნებრივია, თითოეული მათგანი შესაბამის სამართლებრივ საფუძველს 

საჭიროებს, რადგან ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის 

არამართლზომიერმა გამჟღავნებამ, მისი სენსიტიური ბუნებიდან გამომდინარე, შესაძლოა, 

პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობის ხელყოფასთან ერთად, სხვა მრავალი უარყოფითი შედეგი 

გამოიწვიოს.22  

3.1. მონაცემთა სუბიექტი და დამმუშავებელი 

მონაცემთა სუბიექტს წარმოადგენს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებაც მუშავდება 

მონაცემი.23 ჯანდაცვის სფეროში მონაცემთა სუბიექტი პაციენტის სახით გვევლინება, რომელიც 

                                                           
17პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია, GDPR რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის რეგულაციის შესახებ, 2018, 5; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf>. 
18 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 1.   

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
19„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის (დ) ქვეპუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>. 
20 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 6. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
21 იქვე, 5-6. 
22 იქვე, 1. 
23„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის (ვ) ქვეპუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>.  

https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
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შესაძლოა იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც სარგებლობს, საჭიროებს ან აპირებს ისარგებლოს 

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მომსახურებით.24 

მონაცემთა დამმუშავებელს წარმოადგენს ჯანდაცვის სექტორში დასაქმებული ყველა ის 

ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, რომელიც უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით 

ამუშავებს პერსონალურ მონაცემებს და ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად  განსაზღვრავს 

მათი დამუშავების მიზნებსა და საშუალებებს.25 

3.1.1. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული მონაცემების დამუშავების 

საფუძვლები 

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის (GDPR) მე-9 და „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტების თანახმად, დაუშვებელია 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება.26 27 თუმცა, ადგილობრივი 

კანონმდებლობით, შესაძლოა, არსებობდეს გამონაკლისი შემთხვევები, როდესაც, დამუშავების 

მართლზომიერება უზრუნველყოფილია.28 ჯანდაცვის სფეროში კი, ამ თვალსაზრისით, 

რამდენიმე საფუძველი გამოიყოფა:  

3.1.2. წერილობითი თანხმობა 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 ნაწილი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის მესამე პირებზე გაცემის 

შესაძლებლობას ითვალისწინებს იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს პაციენტის წერილობითი 

თანხმობა.29 გამომდინარე იქიდან, რომ ნორმატიული დანაწესი არ შეიცავს მითითებას 

წერილობითი თანხმობის ტიპის თაობაზე,30 შესაბამისად, იგულისხმება, რომ მონაცემი 

შესაძლებელია მესამე პირზე გამჟღავნდეს მარტივი წერილობითი თანხმობის არსებობის 

შემთხვევაში, სადაც პაციენტი ნათლად და მკაფიოდ გამოხატავს ნებას, შესაბამისი 

უფლებამოსილების მინიჭების თაობაზე.31 ერთ-ერთ საქმეზე,32 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორმა გამოავლინა სამართალდარღვევა, კერძოდ, სამედიცინო დაწესებულებამ გასცა 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტაცია პაციენტის მეუღლეზე, ჯვრისწერის 

                                                           
24„პაციენტთა უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000), მე-4 მუხლის (დ) ქვეპუნქტი; იხ.  

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=10>. 
25„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის (ი) ქვეპუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>. 
26 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის (ი) ქვეპუნქტი;, მე-6 

მუხლის 1-ლი ნაწილი.  იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>. 
27 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაციის (EU) 2016/679 პერსონალურ მონაცემთა 

დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა დაცვისა და ასეთი მონაცემების თავისუფალი მიმოცვლის შესახებ, რომელიც აუქმებს 

95/46/EC დირექტივას, მე-9 მუხლის 1-ლი პუნქტი; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-

%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf>. 
28 „პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“ კონვენცია 

(08.11.2001), მე-6 მუხლი; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1244845?publication=0>. 
29 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18>. 
30 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი (26.06.1997), 69-ე მუხლის მე-5 ნაწილი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=101>. 
31 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაციის (EU) 2016/679 პერსონალურ მონაცემთა 

დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა დაცვისა და ასეთი მონაცემების თავისუფალი მიმოცვლის შესახებ, რომელიც აუქმებს 

95/46/EC დირექტივას, მე-9 მუხლი; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-

%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf>. 
32 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინპექტორის 2017 წლის 30 ივნისის გადაწყვეტილება №გ-1/329/2017; იხ. 

<https://personaldata.ge/cdn/2019/01/329%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%9B%E

1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%8

3%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf>. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=10
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1244845?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=18
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?publication=101
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2019/01/329%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2019/01/329%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2019/01/329%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AC%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90.pdf
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მოწმობის საფუძველზე. მოცემულ შემთხვევაში, არ არსებობდა მონაცემთა სუბიექტის არც 

წერილობით თანხმობა და არც კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამუშავების სხვა 

საფუძვლები, შესაბამისად, ცალსახად, დადგინდა მონაცემთა გამჟღავნების უკანონო ფაქტი. 

გამომდინარე იქიდან, რომ მონაცემთა დამუშავების მართლზომიერების ტვირთი 

დამმუშავებელს ეკისრება, შესაბამისად, სამედიცინო დაწესებულება ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაციის გაცემისას უნდა დარწმუნდეს, რომ თანხმობის 

ნამდვილობა ეჭვს არ იწვევს.33 პრაქტიკული თვალსაზრისით, ყოველივე ზემოაღნიშნულმა, 

შესაძლოა, გარკვეული ტიპის პრობლემა წარმოშვას. შესაძლებელია, სამკურნალო 

დაწესებულებას მიმართოს მესამე პირმა დოკუმენტით, სადაც პაციენტი წერილობით 

გამოთქვამს თანხმობას, რომ მის შესახებ არსებული სამედიცინო ჩანაწერები გადაეცეს 

განსაზღვრულ პირს. მოცემულ შემთხვევაში, წერილობითი თანხმობის არსებობით, მართალია, 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წინაპირობა მონაცემთა დამუშავების თაობაზე 

სახეზეა,34 თუმცა სამედიცინო ცენტრს არ გააჩნია შესაძლებლობა, ყოველგვარი ეჭვი გამორიცხოს 

ხელმოწერის ნამდვილობასთან მიმართებით.  

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემის უკანონო გასაჯაროების 

პრევენციისათვის, ობიექტურ გამოსავალს წარმოადგენს - სამკურნალო დაწესებულებამ 

მოითხოვოს ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა. ასეთ შემთხვევაში, პაციენტის ნების 

გამოვლენის ნამდვილობის რისკი არ იარსებებს და უზრუნველყოფილი იქნება პირის 

ფუნდამენტური უფლება დაცული იყოს მისი პირადი ცხოვრება. მიუხედავად ამისა, ნების 

ნამდვილობის დადგენის მიზნებისთვის, ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის 

მოთხოვნა ოპტიმალურ გამოსავალი არ არის, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი დაკავშირებულია 

არაერთ პრობლემატურ ფაქტორთან, მათ შორის დროსა და ხარჯებთან. „პაციენტთა უფლებების 

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტი გარანტირებულს ხდის 

პაციენტის უფლებას დროულად მიიღოს ობიექტური, სრული და გასაგები ინფორმაცია,35 

ამასთან მას აქვს უფლება დაასახელოს ის პირი, ვისაც შესაძლებელია მიეწოდოს მისი 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული მონაცემები.36 შესაბამისად, სამედიცინო 

დაწესებულების მიერ რთული წერილობითი ფორმის მოთხოვნა, შესაძლოა, წინააღმდეგობაში 

მოვიდეს აღნიშნული უფლების ოპერატიულ რეალიზებასთან. იმისათვის, რომ ჯანდაცვის 

სფეროში დასაქმებულმა სუბიექტმა განუხრელად დაიცვას მარეგულირებელი კანონმდებლობა, 

ვალდებულია, შექმნას მოქნილი სისტემა, რომელიც, ერთი მხრივ, თავიდან აიცილებს 

პერსონალური მონაცემების არამართლზომიერი დამუშავების რისკსა და, მეორე მხრივ, 

უზრუნველყოფს პაციენტის უფლებების დაცვას. ამ თვალსაზრისით, პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორი რეკომენდაციას აძლევს სამკურნალო დაწესებულებებს, მათ მიერვე 

შემუშავდეს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა მესამე პირებზე გადაცემის წერილობითი 

თანხმობის ფორმა.37 აღნიშნულთან მიმართებით, მიზანშეწონილია, ხსენებული 

                                                           
33 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 17. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
34 „პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000), მე-17 მუხლის 1-ლი პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11>. 
35 „პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000),  მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტი.  

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11>. 
36 იქვე, 21-ე მუხლი. 
37 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 18-19.  

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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რეკომენდირებული ფორმა სამკურნალო ორგანიზაციაში, პაციენტის მკურნალობის 

მიმდინარეობის პერიოდშივე შეივსოს, კერძოდ, მონაცემთა სუბიექტმა სამედიცინო 

მომსახურების დასრულებამდე განსაზღვროს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 

არსებული ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი. ასეთ შემთხვევაში 

უზრუნველყოფილი იქნება, ერთი მხრივ, ხელმოწერისა და ნების გამოვლენის ნამდვილობის 

საკითხი და, მეორე მხრივ, პაციენტის უფლება - სრულად, ობიექტურად, დროულად და 

გასაგებად მიიღოს ინფორმაცია.38 

ამასთანავე, მნიშვნელოვანია, სუბიექტის მიერ წერილობით გამოვლენილი ნება ინფორმაციის 

გამჟღავნებასთან მიმართებით არ იყოს აბსოლუტური და უვადო უფლების მიმნიჭებელი 

დოკუმენტი. გამომდინარე იქიდან, რომ შესაძლებელია, პაციენტმა რამდენიმეჯერ მიმართოს 

სამკურნალო ორგანიზაციას განსხვავებული თუ ერთგვაროვანი ჩივილებით და, შესაბამისად, 

მის შესახებ არსებობდეს რამდენიმე სამედიცინო ბარათი, მნიშვნელოვანია, დაწესებულებამ 

უზრუნველყოს მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობის მოძიება ყოველ კონკრეტულ 

სამედიცინო შემთხვევაზე. 

  

3.1.3. სუბიექტის ან მესამე პირების სასიცოცხლო ინტერესების დაცვა 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემის დამუშავება შესაძლებელია 

წერილობითი თანხმობის გარეშეც, თუ აღნიშნული ემსახურება სუბიექტის სასიცოცხლო 

ინტერესებს და მას ფიზიკურად ან სამართლებრივად არ აქვს უნარი გამოხატოს თანხმობა.39 

მოცემულ შემთხვევაში, საგულისხმოა შემდეგი გარემოება: იმისათვის, რომ ამოქმედდეს 

ხსენებული ნორმატიული დანაწესი, საჭიროა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესი და თანხმობის 

გამოხატვის უნარის არქონა კუმულატიურად არსებობდეს. პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, 

როდესაც მესამე პირი ითხოვს პაციენტის შესახებ არსებული ინფორმაციის მასზე გაცემას და 

წერილობითი თანხმობის არარსებობის ფაქტად ასახელებს მონაცემთა სუბიექტის ფიზიკური 

უნარის არ ქონას. ასეთ შემთხვევაში, სამედიცინო დაწესებულება ვალდებულია, გამოიყენოს 

ყველა შესაძლებლობა, რათა დარწმუნდეს არსებობს თუ არა პაციენტის სასიცოცხლო 

ინტერესების დაცვის აუცილებლობა და შეესაბამება თუ არა მესამე პირის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაცია (უნარის არქონის თაობაზე) სინამდვილეს. მოცემულ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, 

იდენტიფიცირდეს, თუ რა იგულისხმება ფიზიკური და სამართლებრივი უნარის არქონაში. 

ბუნებრივია, ამ თვალსაზრისით, სადავო გარემოებას არ წარმოადგენს კომატოზურ 

მდგომარეობაში მყოფი პაციენტი, თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა სუბიექტმა საღ 

გონებაზე მყოფმა დაასრულა მკურნალობა და ინფორმაციას მაინც მესამე პირი ითხოვს, უნარის 

ქონა - არქონა შეფასებას საჭიროებს. სამედიცინო ცენტრს შეუძლია გადაამოწმოს მონაცემთა 

სუბიექტის სამედიცინო ჩანაწერები და თავად გადაწყვიტოს პაციენტის საბოლოო მდგომარეობა 

ზეგავლენას მოახდენდა თუ არა მის ფიზიკურ და სამართლებრივ უნარზე. მაგალითად: 

ინსულტის შემთხვევაში, შესაძლოა, პაციენტს არ ჰქონდეს ფიზიკური შესაძლებლობა 

წერილობითი თანხმობის გაცემის, გადამოწმების შედეგად, ხსენებული ბუნებრივია 

დადასტურდება არსებული სამედიცინო დოკუმენტაციით, თუმცა მხოლოდ უნარის არქონა ვერ 

იქნება საკმარისი მესამე პირზე პერსონალური მონაცემის გამჟღავნების კანონიერებისათვის. 

სამედიცინო დაწესებულება, ამავდროულად, ვალდებულია, შეაფასოს არსებობს თუ არა 

                                                           
38 „პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000), 21-ე მუხლი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11>. 
39 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის (ბ) 

ქვეპუნქტი; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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პაციენტის ან მესამე პირის სასიცოცხლო ინტერესის დაცვის აუცილებლობა. ის, თუ რა 

იგულისხმება აღნიშნულში, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა გადაწყდეს.  

ზემოხსნებული მაგალითი ეხება, უშუალოდ, სამედიცინო ჩანაწერების მესამე პირებზე 

გადაცემის მართლზომიერ შემთხვევებს. რაც შეეხება პაციენტის მდგომარეობის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდებას, „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ და „პაციენტის უფლებების დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონები იძლევიან შესაძლებლობას სამკურნალო დაწესებულებებმა, 

მონაცემთა სუბიექტის მცირეწლოვნების ან გაცნობიერებული გადაწყვეტილების უნარის 

არქონის შემთხვევაში, გასცენ ინფორმაცია ნათესავზე ან კანონიერ წარმომადგენელზე.40 41   

პაციენტის არასრულწლოვნების შემთხვევაში, მართალია, ნათესავი ან კანონიერი 

წარმომადგენელი უფლებამოსილია ინფორმაცია მიიღოს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ, თუმცა არსებობს გამონაკლისი. მშობელს ან კანონიერ წარმომადგენელს ინფორმაცია არ 

მიეწოდება, თუ ინფორმაციის მიწოდების წინააღმდეგია: ქმედუნარიანი არასრულწლოვანი ან 

შეზღუდულად ქმედუნარიანი 14-დან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვანი პაციენტი, რომელიც 

სამედიცინო მომსახურების გამწევის შეხედულებით სწორად აფასებს საკუთარი ჯანმრთელობის 

მდგომარეობას და რომელმაც ექიმს მიმართა სქესობრივად გადამდები დაავადების ან 

ნარკომანიის მკურნალობის, კონტრაცეფციის არაქირურგიული მეთოდების შესახებ 

კონსულტაციის მიღების ან ორსულობის ხელოვნურად შეწყვეტის მიზნით.42 

3.1.4. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემი შესაძლოა დამუშავდეს 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის ან დაწესებულების 

(მუშაკის) მიერ ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე თუ ეს 

აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვისათვის ან ფუნქციონირებისათვის.43 

მაგალითად: „საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის 

ფარგლებში, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ 

პირებს აქვთ ვალდებულება გაწეული მომსახურების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდონ 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.“44 

3.1.5. მონაცემთა საჯაროდ გავრცელება 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემი დამუშავების შესაძლებლობას იძლევა 

თუ მონაცემთა სუბიექტმა საჯარო გახადა მის შესახებ არსებული მონაცემები მათი გამოყენების 

აშკარა აკრძალვის გარეშე.45 ხშირია შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო მომსახურებით 

უკმაყოფილო პაციენტები თავიანთ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებულ 

ინფორმაცის ასაჯაროებენ, მაგალითად, სოციალური ქსელის საშუალებით. ამ შემთხვევაში, თუ 

                                                           
40 „საექიმო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი (08.06.2001), 41-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15334?publication=20>. 
41 „პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000), მე-18 მუხლის მე-4 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11>. 
42 „პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (05.05.2000),  მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის (ა) და (ბ) 

ქვეპუნქტები.  იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11>. 
43 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის (გ) 

ქვეპუნქტი; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
44 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 21. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
45 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“  საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის (დ) 

ქვეპუნქტი; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15334?publication=20
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=11
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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სამკურნალო დაწესებულება გადაწყვეტს საპასუხო აზრის დაფიქსირებას, იგი უფლებამოსილი 

იქნება საჯაროდ გავრცელებული ინფორმაციის ფარგლებში გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება. 

კანონმდებლობისა და პროპორციულობის პრინციპის დარღვევად ჩაითვლება იმგვარი ფაქტი, 

როდესაც მომსახურების გამწევი სუბიექტი გაცდება საჯაროდ გავრცელებულ ინფორმაციას და 

დამატებით დეტალებს გაამჟღავნებს პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ.46 

3.1.6. ინფორმაციის დამუშავების სხვა საფუძვლები 

შესაძლებელია, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაცია 

მოითხოვონ სამართალდამცავმა ორგანოებმა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

რეკომენდაციით, დასაშვებია, მონაცემთა გამჟღავნება სასამართლო განჩინების საფუძველზე, 

რომლითაც დაკმაყოფილებულია შესაბამისი პირის შუამდგომლობა სამედიცინო ჩანაწერების 

გამოთხოვის თაობაზე.47 ამ შემთხვევაში, გადაცემის წინაპირობას წარმოადგენს „პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის (ბ) ქვეპუნქტი, 

რომლის თანახმადაც, კანონი არ ვრცელდება სამართალწარმოებაზე.48 მონაცემები, ასევე, 

შეიძლება გამჟღავნდეს პროკურორის მოტივირებული დადგენილების საფუძველზე.49 ამ 

შემთხვევაში გადაცემის წინაპირობას წარმოადგენს „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტი, რომლის თანახმადაც კანონი არ ვრცელდება  

საზოგადოებრივი უსაფრთხოების, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა და დანაშაულის 

გამოძიების მიზნით მონაცემთა დამუშავებაზე.50 უკიდურეს შემთხვევაში, შესაძლებელია 

სამედიცინო ჩანაწერები სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეცეს ოფიციალური მომართვისა და 

პაციენტის წერილობითი თანხმობის წარმოდგენის საფუძველზე.51  

არსებობს შემთხვევები, როდესაც პაციენტის კანონიერი წარმომადგენელი ითხოვს მის შესახებ 

არსებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველ დოკუმენტაციას საადვოკატო საქმიანობის 

უფლების დამადასტურებელი მოწმობისა და ორდერის საფუძველზე. მართალია, აღნიშნულის 

მეშვეობით, ადვოკატი უფლებამოსილია მარწმუნებლის სახელით, საგამოძიებო ორგანოებში ან 

სასამართლოში, შეასრულოს სხვადასხვა მოქმედებები,52 თუმცა, იმისათვის, რომ ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის შესახებ არსებული ინფორმაცია პაციენტის რწმუნებულ პირზე გაიცეს, საამისოდ, 

ორდერი არ არის საკმარისი დოკუმენტი. მონაცემთა სუბიექტის ადვოკატისათვის სამედიცინო 

ჩანაწერების გადაცემის ორი მართლზომიერი საფუძველი არსებობს: პირველ შემთხვევას 

წარმოადგენს პაციენტის წერილობითი თანხმობა.53 გამომდინარე იქიდან, რომ მონაცემთა 

სუბიექტი თავისუფალია პირთა წრის განსაზღვრაში, კერძოდ, შეუძლია მის შესახებ არსებული 

                                                           
46 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 23. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
47 იქვე, 21.  
48 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის (ბ) 

ქვეპუნქტი; იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
49 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 21. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
50 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-3 მუხლის მე-6 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
51 იქვე, მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი. 
52 „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონი (20.06.2001), მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15472?publication=20> 
53 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15472?publication=20
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტაციის გაცემის უფლებამოსილება 

სურვილისამებრ მიანიჭოს ნებისმიერ პირს, შესაბამისად, ადვოკატი ორდერისა და წერილობითი 

თანხმობის წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილი იქნება გამოითხოვოს სამედიცინო 

ჩანაწერები. ბუნებრივია, სამედიცინო დაწესებულება შესაძლებლობის ფარგლებში უნდა 

დარწმუნდეს ნების გამოვლენის ნამდვილობაში. მეორე საფუძველს წარმოადგენს ნოტარიულად 

დამოწმებული მინდობილობა, რომლითაც ადვოკატს საპროცესო მოქმედებების 

განხორციელებასთან ერთად მინიჭებული ექნება სამედიცინო დოკუმენტაციის გამოთხოვის 

უფლებამოსილებაც. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ნების გამოვლენის ნამდვილობა ეჭვს არ 

გამოიწვევს.  

არსებობს შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებები ვალდებულები არიან, 

ოფიციალური მომართვის წარდგენისას, სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირების სააგენტოს მიაწოდონ კონკრეტული პაციენტების სამედიცინო დოკუმენტაციის 

ასლები, ხსენებული განპირობებულია, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მონიტორინგის 

განხორციელების მიზნით.54 აღნიშნულის უგულებელყოფის შემთხვევაში, სამკურნალო 

ორგანიზაციებისათვის გათვალისწინებულია საჯარიმო სანქცია, შესაბამისად, პროგრამაზე 

ზედამხედველობის განხორციელებისა და მასთან დაკავშირებული სახდელების თავიდან 

აცილების მიზნით, სამედიცინო დაწესებულებები უფლებამოსილნი არიან კანონით 

მავალდებულებელი დანაწესის ფარგლებში გასცენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 

არსებული მონაცემები.55  

 

 

3.2. მედიასაშუალებებისათვის ინფორმაციის მიწოდების საფუძველი და მართლზომიერება 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოქმედება არ ვრცელდება 

მედიასაშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით დამუშავებაზე.56 კანონის 

მოქმედების ფარგლებს, მოცემულ შემთხვევაში, განაპირობებს საზოგადოებრივი ინტერესის 

არსებობა, თუმცა მნიშვნელოვანია ბალანსის დაცვა, ერთი მხრივ, საჯარო ინტერესსა და, მეორე 

მხრივ, ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობას შორის.57  

სამედიცინო დაწესებულებების მიერ, შესაძლოა, მედიასაშუალებით გავრცელდეს კონკრეტული 

შემთხვევის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება პირის ან პირთა ჯანმრთელობის 

მდგომარეობას, თუმცა გამჟღავნების ნაწილში, მნიშვნელოვანია, სამკურნალო ორგანიზაციებმა 

უზრუნველყონ პროპორციულობის პრინციპის დაცვა. კერძოდ, გაუმართლებელია ისეთი ტიპის 

დეტალების გასაჯაროება, როგორებიცაა დაავადებების სიმპტომატიკა ან ჩატარებული 

სამედიცინო მანიპულაციები და ჩარევები58. ამ ტიპის მონაცემის გამჟღავნება სრულად ექცევა 

                                                           
54 „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36-ე დადგენილების მე-19 მუხლის მე-18 პუნქტი. 
55 იქვე, მე-20 მუხლის მე-5 პუნქტის (მ) ქვეპუნქტი. 
56 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
57 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ევროკავშირის 

მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან 

დაკავშირებული საქმეები, 2017,47. 
58 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 35. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf


 

16 
 

განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემის ცნებაში და მისი დამუშავება შესაბამის 

სამართლებრივ საფუძველს საჭიროებს,59 მაგალითად: პაციენტის წერილობით თანხმობას. 

სამართლებრივი საფუძვლის არქონის შემთხვევაში კი, საზოგადოებრივი ინტერესის 

დაკმაყოფილების მიზნით, ადეკვატურია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია 

ზოგადი ტერმინოლოგიით გადმოიცეს, მაგალითად: მდგომარეობა სტაბილურია, 

დამაკმაყოფილებელია, მძიმეა, კრიტიკულია და ა.შ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, ყოველ 

კონკრეტულ შემთხვევაში შეფასდეს არსებობს თუ არა საზოგადოებრივი ინტერესი: ერთ-ერთ 

საქმეზე60 (Armonienė v. Lithuania) ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაზეთის 

მიერ გავრცელებული ინფორმაცია პირის შიდსით დაავადების თაობაზე, რომელიც  შიდსის 

ცენტრის ექიმებისგან იყო მოპოვებული, ადამიანის პირად ცხოვრებაში არამართლზომიერ 

ჩარევად მიიჩნია, ამავდროულად, სასამართლომ საჯარო ინტერესზეც იმსჯელა და დაადგინა, 

რომ სტატიის გამოქვეყნება, მხოლოდ და მხოლოდ, კონკრეტული აუდიტორიის 

ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილებას ემსახურებოდა.  

დასკვნა 

წინამდებარე ნაშრომში მიმოიხილა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ არსებული 

ინფორმაციის მართლზომიერად და არამართლზომიერად დამუშავების საფუძვლები. 

იმისათვის, რომ სამედიცინო დაწესებულებებმა უზრუნველყონ კანონმდებლობით 

გარანტირებული ყველა უფლების დაცვა, მნიშვნელოვანია, მათ მიერვე შემუშავდეს საამისოდ 

განკუთვნილი, ეფექტური შიდა პოლიტიკა. პრაქტიკაში ხშირია პაციენტის წერილობითი 

თანხმობის მოპოვებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ბუნებრივია, სამედიცინო 

დაწესებულება თანხმობის არარსებობის პირობებში არ არის უფლებამოსილი პაციენტის შესახებ 

არსებული მონაცემი მის გარდა სხვა პირზე გასცეს. აღნიშნული კი ხშირად ხდება თავად 

მონაცემთა სუბიექტის უკმაყოფილების მიზეზი, კერძოდ, შესაძლოა, პაციენტმა ბრალი დასდოს 

სამედიცინო დაწესებულებას მის შესახებ არსებული ინფორმაციის დროულად მიღების 

უფლების დარღვევაში. ამ შემთხვევაში, სამედიცინო ცენტრების მიერ უნდა შემუშავდეს 

მოქნილი მექანიზმი, რომელიც მიმართული იქნება როგორც პირადი თავისუფლების, 

ამავდროულად, პაციენტის უფლებების დაცვისაკენ. მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის 

მოპოვების თვალსაზრისით, მიზანშეწონილია, სამკურნალო ორგანიზაციებმა თავად 

შეიმუშავონ სპეციალური ფორმა, რომელიც პაციენტის სამედიცინო დაწესებულების 

მიმართვისთანავე შეივსება, კერძოდ, მონაცემთა სუბიექტს იმთავითვე მიეწოდება პერსონალურ 

მონაცემების გაცემის წესის თაობაზე და იმთავითვე იქნება ვალდებული, განსაზღვროს 

ინფორმაციის მიღებაზე უფლებამოსილი პირი. 

 მნიშვნელოვანია, ასევე თავად ჯანდაცვის სფეროში დასაქმებული სუბიექტების მიერ 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხები. სამკურნალო ორგანიზაციის თითოეული 

თანამშრომელი ორიენტირებული უნდა იყოს მონაცემთა შემთხვევითი გამჟღავნების რისკების 

თავიდან აცილებისკენ. მაგალითად, დაუშვებელია, ჩატარებული კვლევის ამსახველი პასუხის, 

დასკვნისა თუ ფირის უყურადღებოდ დატოვება, რადგან იგი შესაძლოა მარტივად 

ხელმისაწვდომი გახდეს იმავე სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლის, თუმცა პაციენტის 

მკურნალობასთან კავშირში არმყოფი პირისათვის.  

                                                           
59 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის რეკომენდაცია ჯანდაცვის სფეროში პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შესახებ, 35. 

იხ.<https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1

%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83

%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf > 
60 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და ევროკავშირის 

მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან 

დაკავშირებული საქმეები, 2017, 47. 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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როგორც აღინიშნა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი არ ვრცელდება 

მედიასაშუალებების მიერ საზოგადოების ინფორმირების მიზნით დამუშავებაზე. ხშირია 

შემთხვევები, როდესაც სამედიცინო დაწესებულებაში ხვდება ცნობადი სახე, ასეთ შემთხვევაში, 

ბუნებრივია, მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი პირის ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

შესახებ. ხსენებული ინტერესის დაცვის მიზნებისთვის, სამკურნალო ორგანიზაციებმა 

პროპორციულობის პრინციპის დაცვით უნდა მიაწოდონ მედიასაშუალებებს ინფორმაცია, ან 

სხვა შემთხვევაში მოიპოვონ მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა. შესაბამისად, ის 

ფაქტი, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოქმედება მედიასაშუალებებზე 

არ ვრცელდება, სამედიცინო დაწესებულებებისათვის არ უნდა იყოს შეცდომაში შემყვანი 

ინფორმაციის არამართლზომიერ ან მართლზომიერ, თუმცა არაპროპორციულად და 

არაადეკვატურად გასაჯაროებასთან  მიმართებით. 

პაციენტის მდგომარეობის შესახებ მინიმალური ინფორმაციის ზეპირსიტყვიერ მიწოდებას 

ითვალისწინებს პაციენტის უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, თუმცა რადგან 

დაკონკრეტებულია პირთა წრე, დაუშვებელია, ინფორმაცია გამჟღავნდეს იმ პირზე, რომელიც 

მონაცემთა სუბიექტთან ნათესაურ კავშირში არ იმყოფება. ამ თვალსაზრისით, პრაქტიკაში 

ხშირია შემთხვევები, როდესაც პაციენტს უამრავი მნახველი და მისი მდგომარეობით 

დაინტერესებული ადამიანი ჰყავს, სამედიცინო მომსახურების გამწევმა, პირთა წრის ვინაობის 

უგულებელყოფის შემთხვევაში, შესაძლოა განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი 

არაუფლებამოსილ პირზე გაამჟღავნოს. ასეთ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია, იდენტიფიცირდეს 

პაციენტის ნათესავი და ინფორმაცია მხოლოდ მასზე გაიცეს.  

როგორც აღინიშნა, პერსონალური მონაცემის დამუშავების ერთ-ერთ ასპექტს ინფორმაციის 

შეგროვებაც წარმოადგენს. სამკურნალო ორგანიზაციები ყოველდღიურად ათასობით პაციენტის 

შესახებ აგროვებენ ინფორმაციას, მნიშვნელოვანია, აღნიშნული კანონით გათვალისწინებული 

პრინციპების დაცვით განხორციელდეს. მაგალითად, დიაგნოზის ვერიფიცირებისას, 

აუცილებელია, შეგროვდეს ინფორმაცია გადატანილი დაავადებების შესახებ, ანამნეზის 

შეკრებისას, კი სამედიცინო მომსახურების გამწევი მიეწოდება ინფორმაცია პირადი ცხოვრების 

მეტად ინტიმური დეტალების თაობაზე. ბუნებრივია, დიაგნოზის სისწორისათვის ინფორმაციის 

მოძიება გამართლებულია, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში თუ დაავადება გენეტიკურია და 

მესამე პირის სასიცოცხლო ინტერესი იჩენს თავს, თუმცა, მნიშვნელოვანია, შეგროვებული 

ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველ დოკუმენტაციაში პროპორციულობის 

პრინციპის დაცვით ჩაიწეროს. მაგალითად, დაუშვებელია ისეთი ტიპის ინფორმაციის 

დამუშავება და დოკუმენტაციაში ასახვა, რომელიც არავითარ კავშირში არ არის პაციენტის 

დღევანდელ მდგომარეობასთან.   

მონაცემთა დაცვის თვალსაზრისით, პრობლემას წარმოადგენს ცნობიერების დაბალი დონე, 

კერძოდ, მონაცემთა სუბიექტები და განსაკუთრებით, დამმუშავებლები არ არიან სათანადო 

ფორმით ინფორმირებულები პერსონალური მონაცემების დაცვის როგორც მნიშვნელობაზე, 

ასევე კანონით რეგულირებულ პრინციპებსა და დამუშავების საფუძვლებზე. ამ თვალსაზრისით, 

მიზანშეწონილია, მობილიზდეს ტრენერთა ჯგუფები, რომლებიც პერიოდულ, ინფორმაციული 

ტიპის შეხვედრებს გამართავენ, პირველ რიგში, სამედიცინო დაწესებულებების 

წარმომადგენლებთან. 
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                                                                             თამარ რევაზაშვილი 

                                   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

                                                                         ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვა პირდაპირი მარკეტინგის 

განხორციელებისას 
 

შესავალი 

ადამიანის პერსონალური მონაცემების დაცვა დემოკრატიული, კარგი მმართველობის მქონე 

სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ვალდებულებას წარმოადგენს, თუმცა თანამედროვე 

მსოფლიოში, ტექნოლოგიების განვითარების პარალელურად, სულ უფრო პრობლემური ხდება 

ჩვენი პირადი ცხოვრების, მონაცემების კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფა. 

სხვადასხვა კომპანიები ყოველდღიურად ამუშავებენ ჩვენს შესახებ ინფორმაციას მარკეტინგის 

მიზნებისათვის ისე, რომ ჩვენ ამის შესახებ წარმოდგენაც არ გვაქვს. ორგანიზაციების მიერ 

ყოველწლიურად მილიონობით დოლარი იხარჯება პროდუქციის მარკეტინგზე, რომელიც 

პოტენციურ მომხმარებლებს არწმუნებს იყიდოს მათი საქონელი. ალბათ, თითოეულ ჩვენგანს, 

ერთხელ მაინც, მიგვიღია რომელიმე კომპანიისგან სარეკლამო შეტყობინება მობილურის ან 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ზოგჯერ, უბრალოდ, არ ვაქცევთ ყურადღებას ამ 

განცხადებებს, სანამ მათი მიღება ინტენსიური  არ გახდება და ჩვენთვის დისკომფორტის 

შემქმნელი, მაგრამ, დავფიქრებულვართ საიდან აქვთ ჩვენი მონაცემები ისეთ ბიზნეს 

სუბიექტებს, რომლებთან შეხებაც არასდროს  გვქონია? აქვთ თუ არა მათ ჩვენი მონაცემების 

დამუშავების უფლება? და, რაც მთავარია, ჩვენ რა უფლებები გვაქვს ჩვენი პერსონალური 

მონაცემების დასაცავად?  

ნაშრომში განვიხილავთ პერსონალური მონაცემების დაცვის მნიშვნელობას პირდაპირი 

მარკეტინგის განხორციელების პროცესში, ვინ შეიძლება იყვნენ მიზნობრივი ჯგუფები, რა 

უფლებები გვაქვს ჩვენ, ინდივიდებს, ჩვენი მონაცემების დასაცავად, რა ვალდებულებები 

აკისრიათ კომპანიებს, მიმოვიხილავთ რამდენიმე საერთაშორისო საქმეს, რომელიც 

რელევანტურია განსახილველი საკითხის ირგვლივ, ასევე, პერსონალურ მონაცემთა 

ინსპექტორის ანგარიშების დახმარებით, გავეცნობით ამ მხრივ არსებულ მდგომარეობას ჩვენს 

ქვეყანაში, ბოლოს კი მოკლედ შევეხებით ინსპექტორის საკანონმდებლო წინადადებას, რომელიც 

დღეს მოქმედ კანონში მნიშვნელოვან ცვლილებებს შეიტანს, მათ შორის პირდაპირ 

მარკეტინგთან დაკავშირებით.  

1. რას ნიშნავს პერსონალური მონაცემი და პირდაპირი მარკეტინგი? 

პერსონალური მონაცემი გულისხმობს, ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება 

იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. იდენტიფიცირებადი პირი 

გულისხმობს, პიროვნებას, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, 
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ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით.61 

პერსონალური მონაცემების ანალოგიური განმარტებაა მოცემული ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის ზოგადი რეგულაციის მეოთხე მუხლში.62 ამგვარი ინფორმაციის დამუშავება მოიცავს 

ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით 

მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ, შეგროვებას, ჩაწერას, 

ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, 

გამოთხოვას, გამოყენებას ან გამჟღავნებას მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად 

ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფებას ან კომბინაციას, დაბლოკვას, წაშლას ან 

განადგურებას.63  

რაც შეეხება უშუალოდ პირდაპირ მარკეტინგს, მისი ლეგალური დეფინიცია მოცემულია, ასევე,  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მეორე მუხლში, რომელიც 

პირდაპირ მარკეტინგს განმარტავს, როგორც ფოსტის, სატელეფონო ზარების, ელექტრონული 

ფოსტის ან სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებით საქონლის, მომსახურების, დასაქმების ან 

დროებითი სამუშაოს შეთავაზებას.64 იმისათვის, რომ შეთავაზება პირდაპირ მარკეტინგად 

ჩაითვალოს, საკმარისია ადრესატისათვის ისეთი შეთავაზება, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად 

ადრესატს სთავაზობს უფასო ან ფასიან საქონელს/მომსახურებას ან/და დასაქმებას. ინსპექტორის 

ეს შეფასება დადასტურებულია სასამართლოს გადაწყვეტილებებით.65  

 

2. ვინ ახორციელებს პირდაპირ მარკეტინგს და როგორ მუშაობს ის? 

პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებელი არის საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან 

იურიდიული პირი, რომელიც განსაზღვრავს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მონაცემთა 

დამუშავების საშუალებებს, უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის (მაგალითად, სარეკლამო 

კომპანია) მეშვეობით ახორციელებს მონაცემთა დამუშავებას.66 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან 

მოპოვებული მონაცემები, ასევე, მონაცემთა სუბიექტის მიერ ამ კანონით დადგენილი წესით 

გაცემული წერილობითი თანხმობის შემთხვევაში, შესაძლებელია ნებისმიერი მონაცემის 

დამუშავება.67 

დღესდღეობით, ძალიან აქტუალურია პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელება 

ელექტრონული ფოსტის საშუალებით. ზოგადი პრინციპი, რომ მონაცემების დამუშავება 

დასაშვებია მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის ან სხვა კანონიერი საფუძვლის 

                                                           
61 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-2 მუხლი. იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
62 General Data Protection Regulation, 2018, 4; იხ:  <https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/ > 
63 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-2 მუხლი ; იხ. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19 
64 იქვე.  
65 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, ანგარიში, 2018,  99; იხ: 

https://personaldata.ge/ka/press/post/5047   
66 რეკომენდაციები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, 1; იხ: https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-

Rec.pdf   
67 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-8 მუხლი;  

იხ. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://personaldata.ge/ka/press/post/5047
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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არსებობისას, ეხება იმ პერსონალურ მონაცემებსაც, რომლებიც გამოიყენება ელექტრონული 

შეტყობინების გაგზავნისათვის.68 

მას შემდეგ, რაც 2018 წლის მაისში GDPR შევიდა ძალაში, CNIL-მა (საფრანგეთის პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ორგანო) ოთხი ოფიციალური გაფრთხილება გამოუცხადა ისეთ კომპანიებს, 

როგორიცაა: Fidzup, Singlespot, Teemo და Vectaury. ყველა მათგანი ჩართულია პირდაპირ 

მარკეტინგში. ამ შემთხვევებში, ეს კომპანიები აგროვებდნენ ადგილმდებარეობის შესახებ 

ინფორმაციას მომხმარებელთა სმარტფონების საშუალებით და ამუშავებდნენ ამ ინფორმაციას 

სხვა სახის ინფორმაციასთან ერთად, რაც GDPR-ით მათ თანხმობას საჭიროებდა. 69 დეტალურად 

შევეხოთ ერთ-ერთ შემთხვევას, კერძოდ, საფრანგეთის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ორგანომ (CNIL) გაფრთხილება მისცა კომპანია Vectaury-ს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებდა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის მოთხოვნებს და აუკრძალა მას მომხმარებელთა 

გეოლოკაციის გამოყენება მარკეტინგის მიზნებისათვის მათი თანხმობის გარეშე. უფრო ზუსტად 

კი, როგორც CNIL-მა განაცხადა, ანდროიდისა და აიოსის სისტემაში შეტყობინების ფანჯარა, 

რომელიც მოითხოვდა მომხმარებელთა ნებართვას ლოკაციის განსაზღვრაზე, არ იყო საკმარისი 

სუბიექტის ჭეშმარიტ თანხმობად მიჩნევისათვის. CNIL-ი აცხადებდა, რომ სანამ არ მოხდებოდა 

მიზნობრივი ჯგუფის სათანადოდ ინფორმირება იმის თაობაზე, თუ რომელი კომპანიები იყვნენ 

დაინტერესებული მათი მონაცემების დამუშავებით, მანამდე ვერ ვისაუბრებდით VECTAURY -ს 

ქმედების შესაბამისობაზე დადგენილ სტანდარტებთან.70 

ავიღოთ დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული საძიებო სისტემა Google, რომელიც 

ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და რომელიც საშუალებას გვაძლევს 

ჩვენთვის საინტერესო ნებისმიერ საკითხზე მომენტალურად მოვიძიოთ ინფორმაცია, 

ფაქტობრივად ნებისმიერ ენაზე. ბევრი ჩვენგანი, ალბათ, არც კი დავფიქრებულვართ იმაზე, თუ 

რა გვიჯდება ეს სიამოვნება - GOOGLE-ის მიერ მუდმივად ხდება ჩვენი პერსონალური 

მონაცემების დამუშავება.  

რა „დავგუგლეთ“, რა სიხშირით და რა დროს, რომელ საიტზე გადავედით, რამდენჯერ, რომელი 

მოწყობილობიდან, და ა.შ. ეს, ერთი მხრივ, გვეხმარება ძებნის სწრაფი და ჩვენზე მორგებული 

შედეგების, გაუმჯობესებული პროდუქტებისა და სერვისების მიღებაში, მეორე მხრივ კი, 

საშუალებას აძლევს Google-ს ფლობდეს ინფორმაციას ჩვენი ინტერესების, გემოვნების, 

სასურველი ლოკაციების და ბევრი სხვა ინტერესის შესახებ. GOOGLE-ს შეუძლია ეს ინფორმაცია 

სხვა მიზნებისათვის გამოიყენოს, მაგალითად, რეკლამის პერსონალიზებისათვის. თუმცა, 

აღსანიშნავია, რომ  Google საშუალებას გვაძლევს შევარჩიოთ, თუ რა თემებზე გვირჩევნია 

რეკლამის მიღება(ამისთვის სპეციალური გვერდი არსებობს) ან პირდაპირ გამოვრთოთ 

რეკლამის პერსონალიზება.71 

ალბათ, შეგვინიშნავს, რომ საცალო მოვაჭრეები ხშირად სთავაზობენ ელექტრონულ ქვითარს 

მომხმარებლებს, თუმცა ზოგიერთი მათგანი, შესაძლოა, ამ ქმედებით GDPR-ის მოთხოვნებს 

არღვევდეს. The Guardian-ის ერთ-ერთი სტატიის თანახმად, საიდუმლო მყიდველი ეწვია 

სხვადასხვა მაღაზიას და მოითხოვა ელექტრონული ქვითარი, მაგრამ იქვე მიუთითა, რომ არ 

სურდა სარეკლამო ხასიათის რაიმე შეტყობინების მიღება. რამდენიმე მაღაზიამ არ 

გაითვალისწინა კლიენტის მოთხოვნა და მას ელექტრონულ ქვითართან ერთად სარეკლამო 

შეტყობინებაც გაუგზავნა. გამყიდველმა არ უნდა განახორციელოს პირდაპირი მარკეტინგი 

                                                           
68 GDPR, E-mail Marketing, იხ: https://gdpr-info.eu/issues/email-marketing/  
69 Targeted advertising targeted by the French DPA, (06.12.2018), იხ: 

https://privacylawblog.fieldfisher.com/tags/targeted%20advertising  
70 Mobile applications: formal notice for failure to consent to geolocation data processing for advertising targeting purposes, 

(09.11.2018); იხ: https://www.cnil.fr/en/node/24929 
71 ტექნოლოგია და პერსონალური მონაცემები-როგორ ვმართოთ GOOGLE-ის ანგარიში და აქტივობები, (01.09.2017) 

იხ: https://personaldata.ge/ka/library/post/4635 

https://gdpr-info.eu/issues/email-marketing/
https://privacylawblog.fieldfisher.com/tags/targeted%20advertising
https://www.cnil.fr/en/node/24929
https://personaldata.ge/ka/library/post/4635
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ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც თავად მყიდველი 

აცხადებს აღნიშნულის თაობაზე თანხმობას. როდესაც გამყიდველი ითხოვს მყიდველისგან 

ელექტრონული ფოსტის მისამართს და შემდეგ აპირებს მის გამოყენებას საკუთარი პროდუქციის 

რეკლამირების მიზნით, ის უნდა აძლევდეს მყიდველს შესაძლებლობასაც, რომ უარი თქვას 

ამგვარ შეთავაზებაზე. მაღაზიის მიერ ელექტრონული ქვითრის გაგზავნისას პირდაპირი 

მარკეტინგის განხორციელება, მყიდველის თანხმობის გარეშე, არღვევს GDPR-ის მოთხოვნებს.72 

პირდაპირი მარკეტინგის განხორცილებისას არსებითი მნიშვნელობისაა მომხმარებლის 

წინასწარი, ადეკვატური თანხმობა. ახალი სტანდარტების თანახმად, თანხმობა უნდა იყოს 

თავისუფლად გაცემული, ინფორმირებული და არაორაზროვანი.73 

 

3. მიზნობრივი ჯგუფები 

პირდაპირი მარკეტინგის სუბიექტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ფიზიკური პირი, რომელიც მისი 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების შედეგად იღებს მომსახურების ან საქონლის 

შეთავაზებას.74 

ზოგადად, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ ორი მთავარი  საფეხური, რომელიც საჭიროა 

ადამიანის მიერ სარეკლამო განცხადებების სრულყოფილად გააზრებისათვის. პირველ რიგში, 

პირს უნდა შეეძლოს ერთმანეთისგან გამიჯნოს რეკლამის კომერციული და არაკომერციული 

შინაარსი და, მეორე, არსებითი კოგნიტური ამოცანა მოიცავს ადამიანის უნარს, ამოიცნოს 

რეკლამის დამარწმუნებელი მიზანი და მისი მიკერძოებული, არაობიექტური გზავნილები.75 

 
3.1. არასრულწლოვნები, როგორც განსაკუთრებული დაცვის სუბიექტები, პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის 

ბავშვები იმსახურებენ განსაკუთრებულ ყურადღებას პერსონალური მონაცემების დაცვის 

კუთხით, რადგან ისინი სათანადოდ ვერ აცნობიერებენ იმ შედეგებსა და რისკებს, რომლებიც, 

შეიძლება, მათი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მოჰყვეს. არასრულწლოვნები 

განსაკუთრებული დაცვის სუბიექტები უნდა იყვნენ პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისთვისაც.76  

ძირითადი კვლევა ეგოცენტრიზმზე, ნათლად ადგენს, რომ 7-8 წლამდე ასაკის ბავშვთა 

უმრავლესობა ვერ აცნობიერებს რეკლამების მარწმუნებელ მიზანს. ფაქტორივად, არ არსებობს 

კვლევა, რომელიც ზუსტად ადგენს, თუ რა ასაკში იწყებს ბავშვი სარეკლამო შეტყობინებების 

მიზნის გააზრებას და წინააღმდეგობის გაწევას მასთან. თუმცა, მთავარი ისაა, რომ როგორც 

                                                           
72 Jones R., E-receipts from leading retailers may break data protection rules (11.12.2018)  

იხ: https://www.theguardian.com/business/2018/dec/11/e-receipts-from-major-retailers-may-break-data-protection-rules-

which 
73 Flannery N., Direct marketing and privacy: striking that balance, Data protection Ireland, , volume 10, issue 3, May/June 2017, 

12; იხ: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Risk/ie-risk-adv-marketing.pdf 
74 რეკომენდაციები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, 2; 

 იხ: https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf 
75 Wilcox, B., Cantor, J., Dowrick, P., Kunkel, D., Linn, S., & Palmer, E, Report of the APA Task Force on Advertising and 
Children, 20/02/2004,  5-6; იხ: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf 
76 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაცია (EU) 2016/679, 38 

https://www.theguardian.com/business/2018/dec/11/e-receipts-from-major-retailers-may-break-data-protection-rules-which
https://www.theguardian.com/business/2018/dec/11/e-receipts-from-major-retailers-may-break-data-protection-rules-which
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Risk/ie-risk-adv-marketing.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf
https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf
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სპეციალურ ჯგუფზე დაკვირვება ცხადყოფს, 8 წლამდე ასაკის ბავშვები მოკლებულნი არიან 

სატელევიზიო და ინტერნეტ რეკლამების მარწმუნებელი ეფექტის გააზრების შესაძლებლობას.77 

სხვადასხვა ორგანიზაციები ცდილობენ, სწორედ ბავშვებზე მოარგონ ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის, 

სპორტული აღჭურვილობის, ავტომობილების მარკეტინგი. ერთ-ერთი საავტომობილო კომპანია 

„ნისანი“ სპონსორობას უწევდა ახალგაზრდული ამერიკული  ფეხბურთის ორგანიზაციას, 

სანაცვლოდ, ამ უკანასკნელს უნდა განეთავსებინა მისი ბრენდი და ლოგო ბავშვებისათვის 

თვალსაჩინო ადგილზე.78 

თუმცა, არასრულწლოვნები ყველაზე ხშირად არაჯანსაღი საკვების მარკეტინგის სუბიექტები 

არიან. უკანასკნელ წლებში  ტექნოლოგიებზე წვდომის გაზრდის შედეგად, არასრულწლოვნები 

აღარ არიან საკვები პროდუქტის მარკეტინგის პასიური მიმღებები. კომპანიები აქტიურად 

იყენებენ სოციალურ ქსელებს მოზარდების პერსონალური მონაცემების მიღების მიზნით და 

საკვების და სასმელი პროდუქციის მწარმოებლებიც სწორედ მონიტორინგის ამ მექანიზმს 

იყენებენ,  მათი ინტერესებისა და პრიორიტეტების დასადგენად.79 2016 წლის იანვარში, ერთ-ერთ 

ამერიკულ ჟურნალში (დიეტური კვება) გამოქვეყნდა კვლევის შედეგები, რომელმაც აჩვენა, რომ 

არაჯანსაღი საკვების მარკეტინგის წყალობით მნიშვნელოვნად გაიზარდა ბავშვების, და არა 

ზრდასრულთა მიერ, ამ სახის პროდუქტის მოხმარება. თანაბარი გავლენა ჰქონდა როგორც 

სატელევიზიო, ასევე ინტერნეტ რეკლამას.80  

ზოგიერთ შემთხვევაში, პირდაპირი მარკეტინგი უარყოფით გავლენას ახდენს 

არასრულწლოვნების  ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე. საკვები პროდუქტების მარკეტინგს 

უარყოფითი შედეგები აქვს ბავშვებზე და სწორედ ამიტომ, საჭირო გახდა აშშ-ის ხელისუფლების 

მხრიდან გარკვეული ჩარევა. დღესდღეობით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბავშვებში 

ჯანმრთელობის ერთ-ერთ პრობლემად ჭარბწონიანობა სახელდება. 2005 წელს მედიცინის 

ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა კვლევა, სახელწოდებით - „საკვები პროდუქციის მარკეტინგი 

ბავშვებზე: საფრთხე თუ შესაძლებლობა?“, რომელშიც ამომწურავად არის შესწავლილი საკვები 

პროდუქტის მარკეტინგისა და ჭარბწონიანობის ურთიერთკავშირი.81 კიდევ ერთი უარყოფითი 

შედეგი, რომელიც ბავშვთა მიზნობრივ ჯგუფზე გათვლილ მარკეტინგს ახლავს, არის ის, რომ იგი 

ხშირად ხელს უწყობს მშობელსა და შვილს შორის კონფლიქტური სიტუაციის წარმოშობას, 

როდესაც მშობელი უარს ეუბნება ბავშვს რაიმე ნივთის შეძენაზე, რომლის ყიდვის სურვილიც 

ბავშვს სწორედ სარეკლამო განცხადებებიდან უჩნდება.82 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, 57 მილიონზე მეტი სკოლის მოსწავლეა, რომელიც, საერთო 

ჯამში, ოჯახის ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად, დაახლოებით, 100 მილიარდ დოლარს ხარჯავს 

საკვებზე, ტანსაცმელზე, ვიდეო თამაშებზე. ჩინეთშიც კი, სადაც არასრულწლოვნებს არ აქვთ 

ამერიკელი თანატოლების მსგავსად მაღალი „შემოსავალი“, ბავშვები, საერთო ჯამში, 

ყოველწლიურად 2.6 მილიარდ დოლარს ხარჯავენ. ბავშვთა მიზნობრივი ჯგუფის როლი 

პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებლებისათვის გაზრდილია, ერთი მხრივ, იმ თანხების 

                                                           
77 Wilcox, B., Cantor, J., Dowrick, P., Kunkel, D., Linn, S., & Palmer, E, Report of the APA Task Force on Advertising and 
Children, 20/02/2004,  5-6; იხ: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf 
78 Beder, S., Marketing to children, “a community view”, Sydney, 1998, 101-111;  

იხ: http://www.herinst.org/sbeder/children/children.html#.XOYZfYgzbIU 
79 Arid, N., Advertising to kids, Food law and policy conference of Harvard law school, 2016;  

იხ: https://thefoodlawlab.wordpress.com/2016/10/14/advertising-to-kids/ 
80 იქვე, მით:  https://academic.oup.com/ajcn/article/103/2/519/4662876 
81 იქვე, მით:  https://www.nap.edu/catalog/11514/food-marketing-to-children-and-youth-threat-or-opportunity 
82 Wilcox, B., Cantor, J., Dowrick, P., Kunkel, D., Linn, S., & Palmer, E, Report of the APA Task Force on Advertising and 
Children, 20/02/2004,  5-6; იხ: https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf 

https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf
http://www.herinst.org/sbeder/children/children.html#.XOYZfYgzbIU
https://thefoodlawlab.wordpress.com/2016/10/14/advertising-to-kids/
https://academic.oup.com/ajcn/article/103/2/519/4662876
https://www.nap.edu/catalog/11514/food-marketing-to-children-and-youth-threat-or-opportunity
https://www.apa.org/pi/families/resources/advertising-children.pdf
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გამო, რასაც ისინი თავად ხარჯავენ, ხოლო, მეორე მხრივ, იმ გავლენის გამო, რომელიც მათ აქვთ 

მშობლებზე, როდესაც მათ რაიმეს ყიდვა სურთ.83 

 

4. მიზნობრივი მარკეტინგის სუბიექტის უფლებები და ორგანიზაციების ვალდებულებები 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი და ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი 

რეგულაცია მიზნობრივი მარკეტინგის სუბიექტს აღჭურავს სხვადასხვა უფლებით, რაც 

აუცილებელია მისი პერსონალური მონაცემების დასაცავად.  

GDPR-ის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ადამიანებს მისცეს შესაძლებლობა აკონტროლონ მათი 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება და აღჭურავს მათ შესაბამისი უფლებებით.84 

პიროვნებამ ზუსტად უნდა იცოდეს, თუ როგორ, რა თემაზე და ვის მიერ ხორციელდება მის 

მიმართ პირდაპირი მარკეტინგი. ინტენსიური, ღია განცხადებები, რომლებიც იძლევა ფართო 

ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას, არ იქნება საკმარისი.85 

მიზნობრივი ჯგუფის უფლებებზე საუბრისას, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს 

პირის თანხმობას, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის, მისი პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების თაობაზე. GDPR აწესებს თანხმობის მაღალ სტანდარტებს. თანხმობა თავის თავში 

გულისხმობს, პირისათვის რეალური არჩევანისა და კონტროლის უფლების მინიჭებას. თანხმობა 

უნდა იყოს ნათლად გამოხატული.86 

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია პირს ასევე ანიჭებს მის მიერ გაცემული 

თანხმობის გაუქმების უფლებასაც. აღნიშნული კი დაკავშირებულია პირდაპირი მარკეტინგის 

განმახორციელებლის ვალდებულებასთან - მიაწოდოს მიზნობრივ ჯგუფს ინფორმაცია 

თანხმობის გაუქმების უფლების შესახებ.87  

როდესაც პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს, საფასურის გადახდის 

გარეშე მოითხოვოს მონაცემების დამუშავების, მათ შორის პროფილირების შეწყვეტა, 

რამდენადაც ეს დაკავშირებულია პირდაპირ მარკეტინგთან. სუბიექტს ნათლად უნდა 

განემარტოს ამ უფლების შესახებ, ყველა სხვა ინფორმაციისაგან განცალკევებით.88 

GDPR ანიჭებს პირს უფლებას, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შეწყვეტა, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის. ეს უფლება არის 

აბსოლუტური ხასიათის. მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, მიაწოდოს სუბიექტს ამ 

                                                           
83 Beder, S., Marketing to children, “a community view”, Sydney, 1998, 101-111;  

იხ: http://www.herinst.org/sbeder/children/children.html#.XOYZfYgzbIU 
84 GDPR for marketers-the Essentials, the DMA (UK), LTD, 2018, 7; იხ: https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-

essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-v1_5a8eea20f34aa.pdf 
85 Flannery N., Direct marketing and privacy: striking that balance, Data protection Ireland, , volume 10, issue 3, May/June 2017, 

12; იხ: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Risk/ie-risk-adv-marketing.pdf 
86 Direct Marketing, information commissioner’s office, privacy and electronic communications regulations, 20; იხ: 

https://ico.org.uk/media/1555/direct-marketing-guidance.pdf 

მით: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-

gdpr/lawful-basis-for-processing/consent/ 
87იქვე, 33; 
88  ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაცია (EU) 2016/679, 70 

http://www.herinst.org/sbeder/children/children.html#.XOYZfYgzbIU
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-v1_5a8eea20f34aa.pdf
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-v1_5a8eea20f34aa.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Risk/ie-risk-adv-marketing.pdf
https://ico.org.uk/media/1555/direct-marketing-guidance.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/consent/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/lawful-basis-for-processing/consent/


 

24 
 

უფლების შესახებ ინფორმაცია, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში, დაუყონებლივ შეწყვიტოს 

დამუშავება. მოთხოვნა შეიძლება იყოს როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი ფორმით.89 

ორგანიზაციებმა არ უნდა განახორციელონ სარეკლამო ხასიათის ზარები იმ პიროვნების 

მობილურ ტელეფონზე, რომელსაც არ სურს ასეთი ზარების მიღება.90 

GDPR ასევე განამტკიცებს მონაცემთა წაშლის უფლებას, მე-17 მუხლში (იგივე დავიწყების 

უფლება). ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ პირს უნდა ჰქონდეს უფლება, მოითხოვოს 

საძიებო სისტემიდან მისი მონაცემების წაშლა დაუყონებლივ.91 ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის 

ზოგადი რეგულაცია პირს, ასევე აღჭურავს მონაცემებზე წვდომის უფლებით, რაც გულისხმობს 

იმას, რომ ორგანიზაციას აქვს ვალდებულება, პირს აცნობოს, ამუშავებს თუ არა მის შესახებ 

მონაცემებს. მოთხოვნის შემთხვევაში, პირს უნდა განემარტოს დამუშავების მიზნები, 

დამუშავებულ მონაცემთა კატეგორიები, მონაცემთა შენახვის ვადები და სხვა.92 

პიროვნებას ასევე აქვს უფლება მოითხოვოს მისი მონაცემების გადაცემა სხვა 

ორგანიზაციისათვის ელექტრონული ფორმით. აღნიშნული ეხება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც 

სპეციალური კატეგორიის მონაცემების დამუშავება ხდება ავტომატური საშუალებებით, პირის 

თანხმობის ან რაიმე ხელშეკრულების საფუძველზე.93 

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით, პერსონალური მონაცემები უნდა დამუშავდეს კანონიერად და 

სამართლიანად. დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტისათვის ისეთი შეტყობინების გაგზავნა, 

რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი ღირსების შელახვა. მონაცემები უნდა დამუშავდეს 

მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია პირდაპირი მარკეტინგის მიზნის 

მისაღწევად. დამუშავებული მონაცემები უნდა იყოს მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, 

ასევე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მონაცემების ნამდვილობა და სიზუსტე. მონაცემები 

შენახული უნდა იქნას იმ ვადით, რაც აუცილებელია პირდაპირი მარკეტინგის მიზნის 

მისაღწევად.94 

მას შემდეგ, რაც დამუშავების სუბიექტი მოითხოვს მისი პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების შეწყვეტას, დამმუშავებელი ვალდებულია შეწყვიტოს იგი.95  

GDPR-ის 21-ე მუხლშიც აღნიშნულია, რომ პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის დამუშავებისას, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, 

მოსთხოვოს მონაცემთა დამმუშავებელს შეწყვიტოს მის შესახებ ინფორმაციის დამუშავება 

მარკეტინგის მიზნებისათვის. ასეთი მოთხოვნის შემთხვევაში, დაუყონებლივ უნდა შეწყდეს 

მონაცემების დამუშავება.96  

                                                           
89 Direct Marketing, information commissioner’s office, privacy and electronic communications regulations, 38; მით: 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-

rights/right-to-object/ 
90 იქვე; 
91 იქვე, 23; 
92 რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციის შესახებ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატი, 11; იხ: https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf 
93 GDPR for marketers-the Essentials, the DMA (UK), LTD, 2018, 23;  

იხ. https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-

v1_5a8eea20f34aa.pdf 
94 რეკომენდაციები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, 3; იხ: https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-

Rec.pdf 
95 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაცია (EU) 2016/679, 21; 
96 General Data Protection Regulation, 2018, 21; იხ:  https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/ 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-object/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-object/
https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-v1_5a8eea20f34aa.pdf
https://dma.org.uk/uploads/misc/5a8eea20f3566-gdpr-essentials-for-marketers----an-introduction-to-the-gdpr-amendment-v1_5a8eea20f34aa.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Direct-Marketing-Rec.pdf
https://gdpr-info.eu/art-21-gdpr/
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თავის მხრივ, ქართული კანონმდებლობაც ადგენს, რომ მონაცემთა დამმუშავებელი 

ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება ან/და 

უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა, მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან 

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.  მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის 

დამუშავებისას, მონაცემთა დამმუშავებელი ასევე ვალდებულია, შეატყობინოს მონაცემთა 

სუბიექტს უარის თქმის უფლების შესახებ და უზრუნველყოს, რომ მონაცემთა სუბიექტს ჰქონდეს 

შესაძლებლობა, მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტის 

მოთხოვნისა, იმავე ფორმით, რა ფორმითაც ხორციელდება პირდაპირი მარკეტინგი, ან/და 

განსაზღვროს ხელმისაწვდომი და ადეკვატური საშუალება მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნისთვის.97  

5. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით, მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით, 

საქართველოში არსებული სიტუაცია 

პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის ყოველწლიურ ანგარიშებში პირდაპირ მარკეტინგთან 

დაკავშირებულ საკითხებს მნიშვნელოვანი ყურადღება ექცევა. პირდაპირი მარკეტინგის  

განხორციელებით პერსონალური მონაცემების დაცვის პრობლემატიკა, ძირითადად, ბოლო 

პერიოდში გახდა აქტუალური, შესაბამისად, აზრს მოკლებული არ იქნება, თუ მხოლოდ ბოლო 

რამდენიმე წლის ანგარიშს მიმოვიხილავთ ზემოხსენებული საკითხის ირგვლივ. 

2016 წლის ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო წლის განმავლობაში ყველაზე აქტუალური 

სატელეფონო ზარების საშუალებით განხორციელებული პირდაპირი მარკეტინგი იყო. ამავე 

წელს ინსპექტორმა განიხილა ერთ-ერთი მოქალაქის განცხადება, რომელიც მიუთითებდა, რომ 

მის მობილურზე ხორციელდებოდა სატელეფონო ზარები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით, 

ერთ-ერთი კომპანიის მიერ, რომელმაც განმცხადებლის არაერთგზის გაფრთხილების 

მიუხედავად, არ შეწყვიტა აღნიშნული ქმედება.98 

გარდა ამისა, დადგინდა, რომ კომპანიების უმეტესობა მომსახურების/პროდუქციის 

შეთავაზებისას სატელეფონო საუბრის პროცესში არ ატყობინებენ მოქალაქეებს, რომ მათ აქვთ 

უფლება, მოითხოვონ თავიანთი მონაცამების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით გამოყენების 

შეწყვეტა და ამასთან, არ აფიქსირებენ მოქალაქის მხრიდან ზეპირი ფორმით გამოხატულ უარს.99 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კრედიტის გამცემი ორგანიზაციების მიერ პირდაპირი 

მარკეტინგის განხორციელების შემთხვევები. ერთ-ერთ საქმეში, ბანკი პირის განცხადების 

საპირისპიროდ მიუთითებდა, რომ სესხის დამტკიცების შესახებ შეტყობინებაში არ არის 

აუცილებელი უარის თქმის მექანიზმის არსებობა, რადგან კლიენტსა და ბანკს შორის დადებული 

ხელშეკრულებით, მომხმარებელს უკვე ჰქონდა გაცხადებული თანხმობა შეტყობინების 

მიღებაზე. ინსპექტორმა განმარტა, რომ საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებით ვერ 

განისაზღვრებოდა კანონისმიერი ვალდებულებისგან განსხვავებული წესი, შესაბამისად, ბანკს 

უნდა მიეთითებინა შეტყობინებაში ინფორმაცია სუბიექტის უფლების შესახებ და ასევე, 

მომავალში ამგვარი შეტყობინების მიღებაზე უარის თქმის მექანიზმი.100 

რაც შეეხება 2017 წლის ანგარიშს, მასში განხილულია ისეთ მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა 

შუამავალი კომპანიების მიერ პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელება და შემუშავებულია ის 

                                                           
97 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-8 მუხლი ; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
98 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, ანგარიში, 2016, 90; იხ: 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Annual-Report-2016.pdf  
99 იქვე, 91; 
100 იქვე, 92-93; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Annual-Report-2016.pdf
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წესები, რომელთა დაცვაც სავალდებულოა ორგანიზაციებისათვის, კერძოდ, შუამავალ 

კომპანიასთან დადებულ ხელშეკრულებაში უნდა გაითვალისწინონ ე.წ. ,,შავი სიის’’ სათანადოდ 

ფორმირებისა და ხელმისაწვდომობის საკითხი, შეტყობინების ადრესატებს უნდა შესთავაზონ 

უარის თქმის მექანიზმი და, რაც მთავარია, მონაცემთა დამუშავება არ დაავალონ ისეთ 

კომპანიებს, რომლებიც ვერ დაადასტურებენ მონაცემთა მოპოვების კანონიერებას.101 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, პირდაპირი 

მარკეტინგი კვლავ აქტუალურ თემას წარმოადგენდა. 59 მოქალაქის მიმართვის საფუძველზე, 

ინსპექტორმა შეისწავლა პირდაპირი მარკეტინგის ათეულობით ფაქტი. თუმცა, მიუხედავად 

ინსპექტორის აპარატის არაერთი აქტივობისა, აემაღლებინა მოსახლეობის ცნობიერება, 

პრაქტიკაში მაინც პრობლემად რჩება შეტყობინების მიღებაზე უარის თქმის მექანიზმის 

არარსებობა ან არასათანადოდ ფუნქციონირება. ხშირად, უარის თქმის მექანიზმის შეტყობინების 

ტექსტი ნათლად არ ასახავს მისი გამოყენების პროცედურას.  

ერთ-ერთი განცხადების განხილვის პროცესში დადგინდა, რომ კომპანია სარეკლამო 

შეტყობინებებს გზავნიდა ორი სხვადასხვა არხით- მობილური ოპერატორისა და შუამავალი 

კომპანიის ვებ-აპლიკაციით. შესაბამისად, არსებობდა უარის თქმის ორი განსხვავებული 

მექანიზმი და ერთი მექანიზმის საშუალებით უარის თქმის მიუხედავად, მოქალაქე კვლავ 

იღებდა მეორე არხით იმავე კომპანიის სახელით შეტყობინებებს.102 ამ და მსგავს შემთხვევებში, 

არსებითია, რომ კომპანიამ შეიმუშავოს ქმედითი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს 

კომპანიის მიერ მონაცემთა დამუშავების სრულად შეწყვეტას, მისი სუბიექტის მოთხოვნის 

შემთხვევაში.  

2018 წლის ანგარიშის თანახმად, მოქალაქეები ხშირად მოითხოვდნენ მონაცემთა შეგროვების 

წყაროს დადგენას, რადგან მიაჩნდათ, რომ მათი სატელეფონო ნომრების მოპოვება არ ხდებოდა 

კანონიერად. ზოგადად, როგორც წესი, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა მოპოვების 

გზად საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროები სახელდება, თუმცა, არც თუ ისე იშვიათად, 

კომპანიები ვერ უთითებენ მონაცემთა მოპოვების კონკრეტულ წყაროს. მოქმედი 

კანონმდებლობით კი, პირს უფლება აქვს მოითხოვოს ინფორმაცია მისი მონაცემების შეგროვების 

გზების თაობაზე.103 

 

6. მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებები 

სახელმწიფო ინსპექტორმა პარლამენტს წარუდგინა საკანონმდებლო წინადადება, რომელიც 

პარლამენტმა უკვე მოიწონა და ინიციატივად აქცია, რომლის მიზანია პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მარეგულირებელი საკანონმდებლო ბაზის შესაბამისობაში მოყვანა ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის პროექტი უფრო 

ფართოდ განმარტავს პირდაპირ მარკეტინგს და მასში მოიაზრებს ტელეფონის, ფოსტის, 

ელექტრონული ფოსტის ან სხვა ელექტრონული საშუალებით მონაცემთა სუბიექტისთვის 

ინფორმაციის პირდაპირ და უშუალოდ მიწოდებას ფიზიკური ან/და იურიდიული პირების, 

საქონლის, იდეის, მომსახურების, სამუშაოს ან/და წამოწყებისადმი ინტერესის ფორმირებისა, 

შენარჩუნების, რეალიზაციის ან/და მხარდაჭერის მიზნით.104 

                                                           
101 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, ანგარიში, 2017,112; 

იხ: https://personaldata.ge/cdn/2018/12/angarishi_2017.pdf 
102 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, ანგარიში, 2018, 100;  

იხ: https://personaldata.ge/ka/press/post/5047   
103 იქვე, 101 
104 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის პროექტი, 5;  

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/angarishi_2017.pdf
https://personaldata.ge/ka/press/post/5047
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კანონპროექტით მნიშვნელოვანი სიახლეები ეხება ასევე პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის პერსონალური მონაცემების დამუშავებასაც. მონაცემთა დამუშავება პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნით დასაშვები ხდება მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობით. დგინდება 

ვალდებულება, რომ მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის მიღებამდე და პირდაპირი მარკეტინგის 

განხორციელებისას, მონაცემთა დამმუშავებელმა/უფლებამოსილმა პირმა მონაცემთა სუბიექტს 

ნათლად და მარტივი ენით განუმარტოს მის მიერ თანხმობის ნებისმიერ დროს გამოხმობის 

უფლების და მისი განხორციელების მექანიზმის/წესის შესახებ.105 

კანონპროექტი ამკაცრებს მონაცემთა დამმუშავებელი/უფლებამოსილი პირის მიმართ მიდგომას 

და აკისრებს მას ვალდებულებას, შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის დამუშავება მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან გონივრულ ვადაში, 

მაგრამ არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა.106 პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების 

შეწყვეტის მოთხოვნისთვის გათვალისწინებული საშუალება უნდა იყოს მარტივი. ამასთან, 

მონაცემთა სუბიექტს უნდა მიეცეს მკაფიო და მარტივად აღსაქმელი მითითება ამ საშუალების 

გამოყენების შესახებ. დაუშვებელია მონაცემთა სუბიექტის მიერ თანხმობის გამოხმობის 

უფლების განხორციელებისათვის დაწესებული იქნეს საფასური, ან სხვა შეზღუდვა.107 

აღსანიშნავია ისიც, რომ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის მონაცემთა წესების 

დარღვევით დამუშავების შემთხვევაში, კანონპროექტი უფრო მკაცრ სანქციებს ითვალისწინებს, 

ვიდრე მოქმედი კანონითაა განსაზღვრული.  

 

დასკვნა 

პირდაპირი მარკეტინგი თანამედროვე ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია. სხვადასხვა მსხვილი 

ორგანიზაცია და კომპანია სარეკლამო განცხადებებს სწორედ პირდაპირი მარკეტინგის 

საშუალებით ავრცელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციები მონაცემების მოპოვების 

წყაროდ, როგორც წესი, საჯაროდ ხელმისაწვდომ ან მათთან სხვადასხვა მომსახურების 

ფარგლებში დაცულ ინფორმაციას ასახელებენ, როგორც გამოიკვეთა, რეალურად, მაინც ხშირად 

ხდება ჩვენი პერსონალური მონაცემების უკანონოდ დამუშავება.  

გარდა ამისა, მოსახლეობაში ინფორმირების პრობლემა კვლავ აქტუალურია. ადამიანებმა არ 

იციან, თუ რა გზით, რა ფორმით შეიძლება მათი უფლებების დაცვა პირდაპირი მარკეტინგის 

განხორციელებისას, შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, თუ  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატი უფრო აქტიურად იმუშავებს მოსახლეობაში მათი უფლებების შესახებ 

ინფორმირებულობის გაზრდის მიმართულებით. მაგრამ, ვფიქრობ, ეს ვალდებულება მხოლოდ 

ინსპექტორის აპარატს არ უნდა დავაკისროთ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ, თითოეულმა 

ადამიანმა, რომელიც, ასე თუ ისე, უკვე ვფლობთ გარკვეულ ინფორმაციას პირდაპირი 

                                                           
იხ: https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-

LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk 
105 განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, 7;   

იხ:https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw
7kY-0CWGlSzOrzE 
106 პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის აპარატი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის პროექტი, 2019,   

12; 

იხ:https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-

LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk 

 
107 განმარტებითი ბარათი საქართველოს კანონის პროექტზე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, 6; 

იხ:https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw

7kY-0CWGlSzOrzE 

https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw7kY-0CWGlSzOrzE
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw7kY-0CWGlSzOrzE
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/220244?fbclid=IwAR3rwHxElVvbwmvk-LJle0AtgbsMaM8bvFm32QKQLSwJPBWBZVhsjUYbXuk
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw7kY-0CWGlSzOrzE
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/222087?fbclid=IwAR3C40AmYskG6RFkW8Jc3vnOuBg22AUPxLGu7PENREAw7kY-0CWGlSzOrzE
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მარკეტინგის განხორციელებისას, თუ რა საშუალებებით შეგვიძლია ჩვენი უფლებების დაცვა, 

უნდა მივაწოდოთ ჩვენს გარშემომყოფებს, მეგობრებს, ნათესავებს, უბრალოდ ნაცნობებს, 

ინფორმაცია, რომ მათაც აქვთ უფლება თავად გადაწყვიტონ რა სახით და რა საკითხების 

ირგვლივ მიიღონ სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებები, ან სულაც მოითხოვონ მათი მონაცემების 

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით გამოყენების შეწყვეტა.  

თუმცა, სამწუხაროდ, არის შემთხვევები, როდესაც ორგანიზაციები ჩვენს მოთხოვნას არ 

ითვალისწინებენ და მაინც გვიგზავნიან თავიანთი პროდუქციის შესახებ სარეკლამო შინაარსის 

გზავნილებს. ამის მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მოქმედი კანონით მათზე დაკისრებული 

სანქცია არც თუ ისე მაღალია. ამიტომ, მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ საკანონმდებლო 

ორგანოში ინსპექტორის მიერ წარდგენილ კანონპროექტში უფრო მაღალი ჯარიმებია 

გათვალისწინებული ორგანიზაციების მიერ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა 

დამუშავების წესების დარღვევის შემთხვევაში. 

ერთი შეხედვით, GDPR და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი 

გარკვეულ დაბრკოლებებს ქმნიან პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებლებისათვის, 

თუმცა, სიღრმისეული ანალიზი ცხადყოფს, რომ ისინი კომპანიებს აძლევენ შესაძლებლობას 

უფრო გამჭვირვალე და ღია ურთიერთობა ჰქონდეთ მომხმარებლებთან.  
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                                                                             დიმიტრი კრემერ 

                                            თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                                                    

                                                                        ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 

 

პერსონალური მონაცემების დაცვა ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის 

მიხედვით 
შესავალი 

პერსონალური მონაცემები დაცულია ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა 

კონვენციის მე-8 მუხლით, რომლის მიხედვით „ყველას აქვს უფლება, პატივი სცენ მის პირად და 

ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას.108 აღნიშნულ მუხლში არსად არ არის 

ნახსენები ტერმინი პერსონალური მონაცემი, მაგრამ კონვენცია იძლევა ცალკეული 

დებულებების განმარტების შესაძლებლობას და ევროპული სასამართლოს მრავალრიცხოვანი 

პრეცედენტების გათვალისწინებით პერსონალური მონაცემები ექცევა მე-8 მუხლის დაცვის ქვეშ. 

Costello-Roberts v. the United Kingdom( კასტელო რობერტსი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ) საქმეში სასამართლომ განმარტა, რომ პირადი ცხოვრება წარმოადგენს ფართო 

კონცეფციას და არ ექვემდებარება ამომწურავ დეფინიციას.109 მართალია, კონვენცია ამომწურავ 

განმარტებას არ გვთავაზობს, მაგრამ შესაბამისმა პრეცედენტებმა ნათელი მოჰფინა პირად 

ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, ამიტომ კვლევისას დიდი ყურადღება დაეთმობა 

გადაწყვეტილებებს. 

პერსონალურ მონაცემთა განმარტებაში იკვეთება მთელი რიგი თავისებურებები, მაგრამ 

მიუხედავად განსხვავებული იურისდიქციებისა, პერონალური ინფორმაცია მოიცავს ნებისმიერ 

ინფორმაციას, რომელიც უკავშირდება ფიზიკურ პირს. რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების 

დამუშავებას, იგი შედგება სხვადასხვა ოპერაციებისგან, რომლებიც ხორციელდება პერსონალურ 

მონაცემებზე, მაგ: შეგროვება, ადაპტირება, შეცვლა, მოპოვება, გამოყენება, გავრცელება და ა.შ.110 

საქართველო არის კონვენციის ხელშემკვრელი მხარე, შესაბამისად საერთაშორისო 

ხელშეკრულება ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილია. ასევე ის გამოიყენება, როგორც 

შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის წყარო და მას დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია 

კანონმდებლობასა და სასამართლო პრაქტიკაზე.111 ევროპული სასამართლო  დემოკრატიული 

სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელ სტანდარტს ამკვიდრებს, რომლის გათვალისწინებაც 

სახელმწიფოს ხელს შეუწყობს დაამკვიდროს ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკა, რომელიც 

                                                           
108 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია (04.11.1950), მე-8 მუხლი. 

  იხ. <https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0> 
109 ECHR, Costello-Roberts v. the United Kingdom, 25.03.1993, & 36. იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
110 იხ. ევროკავშირის დირექტივა 95/46/Eჩ; 
111 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017,  8. 

https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0
https://hudoc.echr.coe.int/
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სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმია. ასევე ამ 

სტანდარტების გამოყენება მიზანშეწონილია, რათა არ მოხდეს ადამიანის პირად სფეროში 

დაუსაბუთებელი და არამართლზომიერი ჩარევა.  

ნაშრომი მოიცავს სხვადასხვა პრობლემურ საკითხს, რომელიც პერსონალური მონაცემების 

დაცვას უკავშირდება. ასევე ამ პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები, რომელთა 

იდენტიფიცირება ECtHR-ის პრეცედენტების დახმარებით მოხდება. თემის სტრუქტურის 

გათვალისწინებით საკითხი შეეხება სხვადასხვა სახის მონაცემებს, რომლებიც მე-8 მუხლის 

დაცვის ქვეშ ექცევიან, მაგ: ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემები, ვიდე კონტროლი 

და ა.შ.  

1. პერსონალური მონაცემის ცნება  

პერსონალური მონაცემის ცნების საკანონმდებლო რეგულირება განსაზღვრულია ევროსაბჭოს 

კონვენციის „პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების 

დაცვის შესახებ“ მე-2(ა) მუხლით, რომლის მიხედვით “ პერსონალური მონაცემები” – აღნიშნავს 

ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც შეეხება განსაზღვრულ ან განმსაზღვრელ პირს 

(„ინფორმაციის სუბიექტს“).112 აღნიშნულ განმარტებას იყენებს სასამართლო, მაგ: საქმეში 

AMANN v. SWITZERLAND( ამანი შვეიცარიის წინააღმდეგ).113 პერსონალური მონაცემი შეიძლება 

იყოს დაშიფრული, მაგრამ  იგი იქნას გამოყენებული პირის იდენტიფიცირებისთვის და ეს არ 

არის თანხვედრაში აღნიშნული კონვენციის სულისკვეთებასთან, ამიტომ მე-2 მუხლი იყენებს 

ტერმინს „განმსაზღვრელ“ და ამით ახდენს მსგავსი მონაცემის უკანონო გამოყენების აკრძალვის 

რეგლამენტაციას. GDPR იცავს პერსონალურ მონაცემებს მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემთა 

დამუშავებისთვის გამოიყენება ტექნოლოგია. ასევე არ აქვს მნიშვნელობა, თუ როგორ ინახება 

მონაცემი - საინფორმაციო სისტემაში თუ ქაღალდზე. ყველა შემთხვევაში პერსონალური 

მონაცემები ექვემდებარება GDPR-ში განსაზღვრულ დაცვის მოთხოვნებს. 

პერსონალური მონაცემი თავის მხრივ ფარავს მრავალი სახის ინფორმაციას, რომელიც პირის 

იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა, მაგ: შრომით ურთიერთობაში არსებული, 

ვიდეოთვალთვალის შედეგად დამუშავებული, სატელეფონო საუბრების ფარული მიყურადების 

შედეგად დამუშავებული მონაცემები. ასევე თითის ანაბეჭდები, უჯრედოვანი ნიმუშები , დნმ 

პროფილები და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემები. ყოველივე 

ზემოთ აღნიშნული მონაცემის არამართლზომიერი დამუშავების და გამოყენების შემთხვევაში 

დადგება მე-8 მუხლის პირველი ნაწილის დარღვევა, თუ , რა თქმა უნდა, სახეზე არ არის ის 

საგამონაკლისო შემთხვევა რომელიც ამავე მუხლის მე-2 ნაწილშია ჩამოთვლილი. 

 საკითხის უკეთ აღსაქმელად მიზანშეწონილია საქართველოს კანონმდებლობაში არსებული 

ტერმინი მოვიშველიოთ, კერძოდ, საქართველოს კანონის „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ მე-2( ა) მუხლის მიხედვით, პერსონალური მონაცემი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, 

რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი 

იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, 

ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით114 

                                                           
112 Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data( სტრასბურგი, 28.01.1981,) 

მუხლი 2. 
113 ECHR, Amann v. Swithzerland, 16.02.2000, & 65. https://hudoc.echr.coe.int/ 
114 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (28.12.2011), მე-2 (ა) მუხლი;  

იხ. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19 

https://hudoc.echr.coe.int/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
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2. პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტები ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიხედვით 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია მაღალი ხელშემკვრელი მხარეებისთვის წარმოშობს 

პოზიტიურ (უზრუნველყოს სახელმწიფომ ინდივიდის უფლებების დაცვა მესამე პირების 

ჩარევისგან) და ნეგატიურ (სახელმწიფომ თავად უნდა შეიკავოს თავი კონვენციით 

გარანტირებული უფლებების დარღვევისგან) ვალდებულებებს ფიზიკური და იურიდიული 

პირებისთვის. 

კონვენციის ტექსტის გარდა, უფლების დაცვის სტანდარტები მოცემულია ჩამოყალიბებული 

პრეცედენტული სამართლის მიხედვით.115 სახელმწიფომ უნდა გამოიყენოს ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკა, წინააღმდეგ შემთხვევაში არსებობს რისკი, რომ კონვენციის ცალკეული 

დებულებები მისი მიზნის საწინააღმდეგოდ იქნება განმარტებული, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს 

უფლების შეზღუდულად განმარტება და პირი ვერ იქნება უზრუნველყოფილი უფლებით, 

რომელიც მას ენიჭება ევროპული კონვენციით.116 

კონვენციის ევოლუციური განმარტების აღიარებით სასამართლომ დაამკვიდრა კონვენციის 

ფართო განმარტების შესაძლებლობა საზოგადოებრივი ცნობიერების შეცვლის და განვითარების 

კვალდაკვალ. 1950 წელს, როდესაც კონვენციის ტექსტი მიიღეს, არ არსებობდა ტექნოლოგიის 

გამოყენების ის სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, მაგრამ ,დოკუმენტის მიზნის 

გათვალისწინებით, პრეცედენტების შედეგად დაცვა გავრცელდა მაგ: ციფრულ სისტემაში 

არსებულ პერსონალურ მონაცემებზე, ფარული მიყურადების შედეგად მიღებულ ინფორმაციაზე 

და ა.შ. 

ზოგიერთ შემთხვევაში კონვენციის ტექსტთან ერთად აუცილებელი გახდა პრეცედენტების 

გამოყენება, რათა დადგენილიყო კონკრეტული უფლების შინაარსი, მაგ: საქმეზე ნიმიტცი 

გერმანიის წინააღმდეგ (Niemietz v. Germany), სასამართლომ დაადგინა, რომ ადვოკატის ოფისის 

ჩხრეკამ დაარღვია მე-8 მუხლი, იქიდან გამომდინარე, რომ საადვოკატო ოფისი, კონკრეტულად 

მომჩივანის სამუშაო ადგილი, დაცულია კონვენციით, რადგან ცნება „საცხოვრებელი მოიცავს, 

ასევე ადამიანის სამუშაო ადგილსაც და იცავს მას არამართლზომიერი ჩარევისგან.117 

მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნულმა სასამართლოებმა თუ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა 

გაითვალისწინონ, რომ რთულია უფლების დადგენა მხოლოდ კონვენციის ტექსტის მეშვეობით. 

საჭიროა შესაბამისი პრეცედენტული სამართლის მიერ დამკვიდრებული სტანდარტების 

გამოყენება, რომლებიც ფაქტიურად ყველა სამართლებრივ ურთიერთობაზე შეიძლება 

გავრცელდეს და გაამარტივოს პრობლემური საკითხის გადაწყვეტა. 

2.1. პერსონალური მონაცემების დაცვა ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში 

ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში პირადი ინფორმაციის არამართლზომიერი მოპოვების, 

დამუშავების და გავრცელების რისკი გაიზარდა. ადამიანები ენდობიან ციფრულ ტექნოლოგიებს 

და, ამის საპირისპიროდ, იზრდება მესამე პირებისა და სახელმწიფოს უფლებაში არაკანონიერი 

ჩარევის საფრთხე. განსახილველ ქმედებებს მიეკუთვნება ვიდეოთვალთვალი, ფარული 

მიყურადება და მათ შესაბამისად მოპოვებული ინფორმაცია. ასევე GPS მონაცემების შეგროვება. 

                                                           
115 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 9. 
116 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ., პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 11. 
117 ECHR, Niemietz v. Germany,16.12.1992,& 29.  იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
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ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე პერი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (Perry v. United Kingdom) საკამოდ საინტერესო გადაწყვეტილება შემოგვთავაზა. 

განმცხადებელს ბრალად ედებოდა ყაჩაღობა, მიუხედავად მრავალი მითითებისა გამომძიებლის 

მხრიდან, იგი თავს არიდებდა საგამოიძიებო მოქმედებაში მონაწილეობას.  მოგვიანებით იგი 

მოათავსეს პოლიციის განყოფილებაში. მას შემდეგ, რაც მან კვლავ განაცხადა უარი ამოცნობაში 

მონაწილეობაზე, იგი გადაიყვანეს ოთახში, რომელიც აღჭურვილი იყო ვიდეოთვალთვალის 

სისტემით და მოხდა მისი გამოსახულების დაფიქსირება  გაფრთხილების გარეშე.118  

სასამართლომ განმარტა, რომ სათვალთვალო კამერების ქუჩაში ან ისეთ ადგილებში 

დამონტაჟება ,როგორიცაა სავაჭრო ცენტრი ან პოლიციის განყოფილება, თუ ის კანონიერ და 

წინასწარ განსაზღვრულ მიზანს ემსახურება არ წარმოადგენს კონვენციის მე- 8 მუხლის 

დარღვევას, მაგრამ სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ გარემოებაზე, რომ  განმცხადებელი 

პოლიციის განყოფილებაში მიიყვანეს ამოცნობის ჩატარების მიზნით, რომელზეც მან ბოლოს 

უარი განაცხადა. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, გაცნობიერებული ჰქონდა თუ არა 

განმცხადებელს დაკავების საკანში ვიდეოთვალთვალის მიმდინარეობა, მას არ შეიძლებოდა 

ჰქონოდა მოლოდინი, რომ ვიდეოჩანაწერი გამოყენებული იქნებოდა ამოცნობის მიზნებისათვის 

და შემდგომში - როგორც მტკიცებულება მის წინაამდეგ119 

სასამართლოს შეფასებით აღნიშნული ხერხი გასცდა ვიდეოკამერის ნორმალური და 

მოსალოდნელი გამოყენების ფარგლებს და ამ მონაცემის შემდგომი გამოყენების მიზნით 

მოპოვება შეიძლება ჩაითვალოს მონაცემთა დამუშავებად.120 ვინაიდან მისი ფოტო და ვიდეო 

გამოსახულება მოპოვებული იქნა ადრესატის თანხმობის გარეშე და აღნიშნულმა არ შექმნა 

მოპოვებული ჩანაწერის გამოყენების გონივრული მოლოდინი, დაირღვა მე-8 მუხლი. 

ეს საქმე მნიშვნელოვანია ასევე იმით, რომ სასამართლომ შემოგვთავაზა პირად ცხოვრებაში 

ჩარევის კანონიერება. კერძოდ, უფლებაში ჩარევის კანონთან შესაბამისობის შესაფასებლად, 

სასამართლო ადგენს შემდეგ კრიტერიუმებს: უფლების შეზღუდვის საფუძველი 

გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონში და უფლების შეზღუდვისთვის გამოყენებული ზომა 

შესაბამისობაში უნდა იყოს კანონის მოთხოვნებთან.121 ასევე კანონი, რომელიც ითვალისწინებს 

უფლების შეზღუდვის საფუძველს, უნდა იყოს სათანადო, რომელიც მოიცავს კანონის 

უზენაესობასთან შესაბამისობას და მოთხოვნას, იყოს პირისათვის ხელმისაწვდომი, რომლის 

უფლებაც შეიზღუდა. ასევე იგი მოიცავს მოსალოდნელი შედეგის განჭვრეტის საშუალებას122.  

GPS მონაცემების შეგროვებასთან დაკავშირებით სასამართლომ საქმეზე უზუნი გერმანიის 

წინააღმდეგ (Uzun v.Germany) დაადგინა უფლებაში ჩარევის ფაქტი, მაგრამ შემდეგ შეამოწმა 

ჩარევის კანონიერება. ჩარევა კანონიერია, თუ თვალთვალს გააჩნია შესაბამისი სამართლებრივი 

საფუძველი ეროვნულ კანონმდებლობაში და ეს  შეესაბამება სასამართლოს მიერ დადგენილ 

კრიტერიუმებს, კერძოდ, უნდა იძლეოდეს მოსალოდნელი შედეგების განჭვრეტის 

შესაძლებლობას და შეიცავდეს დაცვის ადეკვატურ და ეფექტურ გარანტიებს.123 ასევე იგი უნდა 

იყოს კანონთან შესაბამისი და აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში.  

                                                           
118 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, 2017, 11. 
119 ECHR, Perry v, United Kingdom, 17.07.2003, & 41. იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
120 იქვე. & 43. 
121 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, 2017,  13. 
122 იქვე.  15. 
123 ECHR, Uzun v.Germany, 02.09.2010, & 60.  იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
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საქმე შიმოვოლოსი რუსეთის წინააღმდეგ (Shimovolos v. Russia)- ადამიანის უფლებათა დაცვის 

აქტივისტი შეიყვანეს იმ ადამიანთა სიაში, რომლებზეც თვალთავლი ხორცილდებოდა. ესენი 

იყვნენ ე.წ. „სკინჰედები“, რომელთა გადაადგილებაც კონტროლდებოდა. სასამართლომ აღნიშნა, 

რომ  კონვენციის ჩანაწერი „კანონის შესაბამისი“ გულისხმობს, სამ გარემოებას, კერძოდ: რომ 

კანონი უნდა არსებობდეს ეროვნულ დონეზე; მეორე, იგი უნდა აკმაყოფილებდეს და 

შეესაბამებოდეს კონვენციის მოთხოვნებს; და, მესამე, პირებს მასზე უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია. 
124 რა თქმა უნდა, ეს არ მოიცავს ყველა შემთხვევაში პირის ინფორმირებას. სატელეფონო საუბრის 

ფარული მიყურადება ერთ-ერთ აქტუალურ პრობლემას წარმოადგენს როგორც საქართველოში, 

ისე ევროსაბჭოს მრავალ ქვეყანაში. საქმეზე საბო და ვისი უნგრეთის წინააღმდეგ(Szabo and Vissy 

v. Hungary) სასამართლომ განმარტა, რომ „ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

მოსაზრებით, ფარული თვალთვალის კონტექსტში, კანონის განჭვრეტადობის მოთხოვნა არ 

ავალდებულებს კონვენციის ხელშემკვრელ სახელმწიფოს განსაზღვროს იმ გარემოებების 

დეტალური ჩამონათვალი, რომელთა არსებობაც ხელს შეუწყობს ფარული თვალთვალის 

განხორციელების დაწყების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებას.“125 უნგრეთის პოლიციის ერთ-

ერთი ქვედანაყოფი ჩამოყალიბდა 2011 წელს, რომელსაც შესაბამისი უფლებამოსილება მიენიჭა 

კანონმდებლობის საფუძველზე. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შეტანილ 

განაცხადში განმცხადებლები მიუთითებდნენ, რომ კანონმდებლობა, კერძოდ კი „პოლიციის 

შესახებ“ აქტის 7/E (3) სექცია თვალთვალთან დაკავშირებით არღვევდა ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლს, ვინაიდან, იგი არ იყო საკმარისად დეტალური და 

კონკრეტული, არ ითვალისწინებდა სახელმწიფო ხელისუფლების თვითნებობისგან დაცვისა და 

დარღვეულ უფლებათა აღდგენის საკმარის გარანტიებს.126 

ევროპული სასამართლოს აზრით, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოებს აქვთ პირდაპირი 

წვდომა ყველა კომუნიკაციაზე, მიყურადების ზედამხედველობის არსებული სისტემა უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი განსაკუთრებით ეფექტიანი და ჯეროვანი გარანტიებით. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, სამართალდამცავ ორგანოებს ყოველთვის ექნებათ შესაძლებლობა, მოახდინონ 

კომუნიკაციაში თვითნებური ჩარევა და მაკონტროლებელი ორგანოები მოკლებულნი იქნებიან 

შესაძლებლობას, განახორციელონ ინდივიდთა პირადი ცხოვრებისა და კომუნიკაციის 

საიდუმლოების ეფექტიანი დაცვა. რუსეთის კანონმდებლობა კი არ ითვალისწინებდა 

შეუზღუდავი წვდომის საპირწონე კონტროლის მექანიზმს. ყოველივე ზემოხსენებულის 

გათვალისწინებით, ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა პირადი ცხოვრებისა და 

კომუნიკაციის უფლებები.127 

სასამართლოს განმარტებით, ცნება “აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში“ ფარული 

თვალთვალის კონტექსტში მოიცავს შემდეგ სტანდარტს, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს მიერ 

გამოყენებული ზომა უნდა იყოს მკაცრად აუცილებელი კონკრეტულ საქმეზე სადაზვერვო 

ინფორმაციის მოსაპოვებლად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თვალთვალის ზომა, რომელიც არ 

შეესაბამება აღნიშნულ სტანდარტს სახელმწიფოს მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად 

გამოყენებას უწყობს ხელს128. ამ საქმეში სასამართლო ხაზი გაუსვა უნგრეთის საკანონმდებლო 

ხარვეზს, რომელიც ფარული თვალთვალისთვის წინასწარ სასამართლო ნებართვას არ 

მოითხოვდა. აქედან გამომდინარე, ეს ჩაითვალა საკმარისად, რომ მე-8 მუხლის დარღვევა 

დაედგინა სასამართლოს.  

                                                           
124 ECHR, Shimovolos v. Russia, 21.06.2011, & 66.  იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
125 ECHR, Szabo and Vissy v. Hungary, 12.01.2016, &62.    იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
126 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, 2017, 17. 
127 ECHR, Roman Zakharov v  Russia, 04.12.2015, &171.   იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
128 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, 2017, 19. 

https://hudoc.echr.coe.int/
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2.2. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაცვა 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ ექცევა, 

ვინაიდან მისი არამართლზომიერი დამუშავების და გამჟღავნების შემთხვევაში, იმ დროს, 

როდესაც ეს არ არის კანონით გათვალისწინებული და არ ემსახურება  ლეგიტიმურ მიზანს, 

შეიძლება ადამიანის ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალოს და ამან გამოიწვიოს 

გამოუსწორებელი ზიანი, ამიტომ სასამართლო მაქსიმალურად ცდილობს ამ ტიპის 

ინფორმაციის მოპოვებას შეზღუდული სამართლებრივი საფუძველი დაუდოს. 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია უნდა იყოს მაქსიმალურად 

კონფიდენციალური. დაცვა არა არის აბსოლუტური. როდესაც კანონის საფუძველზე ხდება 

ჩარევა და ეს ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს, ინფორმაცია უნდა იყოს  ხელმისაწვდომი 

სახელმწიფო ორგანოს შეზღუდული წრისთვის და არა საზოგადოებისთვის.129 

ინფორმაცია უნდა იყოს გამოყენებული აუცილებელ შემთხვევაში და არა ყოველი 

გადაწყვეტილების გამოყენებისას, მაგ: საქმეზე L.L. საფრანგეთის წინააღმდეგ (L.L. v. France) 

მომჩივანი ასაჩივრებდა განქორწინების პროცესში ეროვნული სასამართლოს მიერ მისი 

სამედიცინო ჩანაწერების გამოყენებას.130 სასამართლომ დაადგინა მე-8 მუხლის დარღვევა, 

ვინაიდან მომჩივანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა დასაბუთებული და განმარტა, რომ 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული მონაცემი არის განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ, ამიტომ 

სახელმწიფოებმა უნდა შექმნან დაცვის ისეთი მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფს მე-8 

მუხლის მოთხოვნების დაცვით ინფორმაციის გავრცელებას. 131 ცხადია, განქორწინების საკითხი 

განეკუთვნება წყვილის პირად ცხოვრებას. შესაბამისად, მომჩივანთა ინტერესების აწონ-

დაწონვისა და შესაბამისი დასკვნის გაკეთებისას სასამართლომ იმსჯელა იმ გარემოებებზე, 

რომლებიც ადამიანების პირადი ცხოვრების სფეროში ხვდებოდა132 სასამართლოს აზრით, 

საფრანგეთის ეროვნულმა სასამართლომ არაჯეროვნად გამოიყენა სამედიცინო ჩანაწერი 

საკუთარი გადაწყვეტილების დასასაბუთებლად, მით უფრო, რომ იგივე გადაწყვეტილების 

მიღება შესაძლებელი იყო აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავების გარეშეც. 

სასამართლო განსაკუთრებით ფრთხილად უდგება ფსიქიატრიულ კლინიკებში არსებულ 

ინფორმაციის საკითხს. მსგავსი ინფორმაცია შეიძლება გამოთხოვილ იქნას საჯარო უწყების 

მიერ, როდესაც ეს აუცილებლობით არის ნაკარნახევი. ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის შესახებ 

დეტალების გამჟღავნებას რაიმე გავლენის მოხდენა უნდა შეეძლოს მაგ: სასამართლო პროცესზე, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს არის მე-8 მუხის დარღვევა.133 

ინფორმაცია ჯანმრთელობის შესახებ შეიძლება დაერთოს საგამოძიებო საქმეს, მაგრამ იგი არ 

უნდა ისახავდეს სხვა არამართლზომიერი მიზნის მიღწევას, მაგ: საქმეზე ზ. ფინეთის წინააღმდეგ 

(Z v. Finland) დადგინდა, რომ განმცხადებლის მონაცემების ამოღება და მათი დართვა 

საგამოძიებო დოკუმენტებზე მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ განმცხადებელმა უარი თქვა მისი 

მეუღლის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე.134 მონაცემების შენახვის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 

რეალურად საჭირო ვადას, მაგ: იგივე საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

                                                           
129 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 52. 
130 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 53. 
131 ECHR, L.L. v. France, 10.10.2010, & 35. იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
132 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 55. 
133 ECHR, Panteleyenko v. Ukraine, 29.06.2006, & 82.  იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
134 ECHR, Case of Z v. Finland, 25.02.1997, & 57. იხ. https://hudoc.echr.coe.int/ 
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დაადგინა, რომ მონაცემთა კონფიდენციალურობის 10 წლიანი ვადა არღვევს მე-8 მუხლს, რადგან 

ამ პერიოდის შემდეგ ეს მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდებოდა საზოგადოებისთვის 

და ამ შემთხვევაში განმცხადებლის ინტერესს საჯარო ინტერესი ვერ გადაწონიდა135 

დასკვნა 

ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით გათვალისწინებული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 

არ არის აბსოლუტური უფლება. მისი შეზღუდვის საფუძვლები ამავე მუხლის მე-2 ნაწილშია 

ჩამოთვლილი, მაგრამ სასამართლომ თავის პრეცედენტებში უფრო კონკრეტულად განსაზღვრა 

ეს კრიტერიუმები და ბევრ ფაქტობრივ გარემოებას მოარგო. სახელმწიფოს დაკისრებული აქვს 

მთელი რიგი ვალდებულებები, რათა უზრუნველყოს ამ უფლების დაცვის მაღალი სტანდარტი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროპული კონვენციის მრავალი დებულების მიზანია საჯარო 

ხელისუფლების მიერ ადამიანის უფლებათა არამართლზომიერი შეზღუდვის აკრძალვა, 

უდავოა, რომ სახელმწიფოს ეკისრება ამ უფლებათა ეფექტიანი დაცვის ვალდებულება136.  

ჩვენ ვსაუბრობთ ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილ მაღალ სტანდარტებზე, რომ ის 

შეესაბამება დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპს, მაგრამ დიდი პრობლემაა ამ 

გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია ეროვნულ სამართალში და ამაზე საქართველოს 

მაგალითზე ვისაუბრებ. მთელ ნაშრომს მთავარ ხაზად გასდევს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს 

ხელისუფლება, როდესაც  უფლების შეზღუდვის საფუძველი არსებობს, მაგრამ აქ არის მეორე 

საკითხი, რამდენად ხდება ამ სტანდარტის დანერგვა ხელშეკრულების მხარეების მიერ. 

საქართველოს წინააღმდეგ საქმეებს რომ გადავხედოთ,  მე-2, მე-3, მე-6 მუხლთან ერთად მე-8 

მუხლზეც არის გადაწყვეტილებები, მაგრამ ეს არ ეხება კონკრეტულად პერსონალური 

მონაცემების დაცვის საკითხს. სამწუხაროა, მაგრამ შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ აღნიშნული 

უფლება პრიორიტეტული არ არის, შესაბამისად, სასამართლოს კონტროლი არ არის ისეთი 

ეფექტური, როგორიც, მაგალითად, გაერთიანებულ სამეფოში, რადგან მის წინააღმდეგ მრავალი 

საქმე იქნა წარმოებული.  

შეიძლება ქართული ეროვნული სასამართლოს მოხელეს წარმოეშვას კითხვა, თუ რატომ უნდა 

გაითვალისწინოს ევროპული სასამართლოს სტანდარტები. რა თქმა უნდა, აქ საუბარი არ არის 

იმაზე, რომ ნორმატიულ აქტებს შორის მესამე ადგილზეა კონვენცია და მისი დაცვა 

სავალდებულოა, არამედ აქცენტი კეთდება მოსამართლეების დამოკიდებულებაზე  ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტების მიმართ. პრეცედენტებს მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება იმ 

გარანტიების დასადგენად, რომლებიც დაცულია კონვენციით. ის ფაქტი, რომ კონვენციაში არ 

არის მითითება ამა თუ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, არ ნიშნავს, რომ არ გამოიყენება კონვენციით 

გათვალისწინებული დაცვა. კონვენციის გამოყენების არეალი ფართოვდება ზუსტად 

პრეცედენტების მეშვეობით. 

  როგორც წესი საქმეები შესაბამის ვებსაიტზე იდება ინგლისურ და ფრანგულ ენებზე, ხოლო 

შემდეგ  ხდება ამ გადაწყვეტილებების თარგმნა, იმ სახელმწიფოს შესაბამისი ორგანოს მიერ, 

რომლის წინააღმდეგაც იქნა სარჩელი შეტანილი. საქართველოს შემთხვევაშიც ასეთი სიტუაციაა 

და იუსტიციის სამინისტროს მიერ არის ნათარგმნი ის საქმეები, რომელშიც საქართველო 

მოპასუხეა და ზოგიერთ შემთხვევაში მოსარჩელე (მაგ: საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ). 

საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს კანონს რომ გადავხედოთ, ვერ ვნახავთ 

მოსამართლის კანდიდატურის მიმართ ისეთ მოთხოვნას, როგორიც არის ფრანგული ან 

ინგლისური ენების ცოდნა. აქედან გამომდინარე მოსამართლეების ძალიან დიდი ნაწილი ვერ 

                                                           
135 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, 2017, 42. 
136 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 7. 
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ეცნობა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკას და, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილების 

დასაბუთებისას არ იყენებს მათ. ტექნიკურად ამ საკითხის მოწესრიგება ძალიან რთულია. 

ვფიქრობთ, ყველაზე მარტივი საშუალებაა უამრავი მნიშვნელოვანი საქმეების თარგმნა ქართულ 

ენაზე, რათა მოსამართლეებს შეეძლოთ მათი გაცნობა, ვინაიდან სასამართლო ხელისუფლება 

ახორციელებს სასამართლო კონტროლს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით. საქმეების 

უდიდესი ნაწილი, ზიანის ანაზღაურებასთან ერთად ან მის გარეშე, მოიცავს სახელმწიფოზე 

ინდივიდუალური ღონისძიების დაკისრებას, რაც გულისხმობს კანონმდებლობის კონვენციის 

დებულებებთან შესაბამისობაში მოყვანას, ამიტომ, ამ მხრივ, მიზანშეწონილია  ამ მაგალითების 

გათვალისწინება, რათა უფლებების დაცვის ეფექტური მექანიზმი არსებობდეს სახელმწიფოში. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებას საქართველოში გარკვეული დრო 

დასჭირდება. რა თქმა უნდა, რაც უფრო ადრე დამკვიდრდება ამ სტანდარტების გამოყენების 

პრაქტიკა როგორც სასმართლოში, ისე ადმინისტრაციულ ორგანოებში, მით უფრო დაჩქარდება 

ადამიანის უფლებების დაცვა ევროპული სტანდარტით ისეთ უფლებასთან მიმართებით, 

როგორიც არის პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს 

პერსონალური მონაცემების დაცვას.137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

                                                           
137 კორკელია კ., ბოხაშვილი ბ.,  პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, თბილისი, 2017, 12. 
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 ანა გიორგაძე 

              საქართველოს უნივერსიტეტი                                            

ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 

 

პერსონალური მონაცემები სოციალურ სივრცეში 
შესავალი  

პერსონალური მონაცემების დაცვა თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა. ჩვენ 

ვცხოვრობთ ტექნოლოგიურ ეპოქაში, რომლის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა მონაცემებია. 

ჩვენი ყოველდღიური აქტივობა, რეალურ თუ ინტერნეტ-სივრცეში მიღებული მომსახურება, 

ორგანიზაციებთან კომუნიკაცია - პერსონალური მონაცემების გაზიარებას მოითხოვს. 

„თანამედროვე ეპოქაში ინტერნეტი გლობალურ საკომუნიკაციო და საინფორმაციო საშუალებად 

იქცა. მისი საშუალებით უამრავი ადამიანი ახორციელებს კომუნიკაციას, ელექტრონულ 

შესყიდვებს, იღებს სხვადასხვა სახის მომსახურებას, იხდის გადასახადებს, აწარმოებს 

ოფიციალურ და არაოფიციალურ კორესპონდენციას.“ 138 მიუხედავად იმისა, რომ მონაცემების 

მიმოცვლა აუმჯობესებს კომუნიკაციას და ამარტივებს ყოველდღიურ ცხოვრებას, ეს პროცესი, 

ასევე, შეიცავს საფრთხეებსაც, რომელიც აუცილებელია კანონიერად წარიმართოს.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის 1-ლი პუნქტის მიხედვით: „ყველას 

აქვს უფლება პატივი სცენ მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის საცხოვრებელსა და მიმოწერას“ 
139 პირადი ცხოვრების ცნება მოიცავს ადამიანის უფლებას, დაამყაროს და განავითაროს 

ურთიერთობები სხვებთან, როგორც რეალურ სამყაროში, ასევე, ვირტუალურ სივრცეშიც. ვებ-

გვერდზე რეგისტრაციის შემდეგ ინტერნეტ მომხმარებელი იძენს პროდუქტს ან იღებს გარკვეულ 

მომსახურებას, ის სამართლებრივ ურთიერთობაში შედის ინტერნეტ მომსახურების 

მიმწოდებელთან და აქვს საშუალება, იზრუნოს საკუთარი პერსონალური მონაცემების დაცვაზე. 

ინტერნეტ სივრცეში არაინფორმირებულმა და გაუაზრებელმა ქმედებამ შესაძლოა საფრთხე 

შეუქმნას მომხმარებლის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას, სათანადო უსაფრთხოების 

ზომების გატარებითა და დაცული ტექნოლოგიური საშუალებებით კი, შესაძლოა, პერსონალური 

მონაცემების უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკების შემცირება.140 

ტექნოლოგიების განვითარებამ გამოიწვია ისეთი პრობლემები, რომლებმაც ზიანი მიაყენა 

პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების კანონიერებას. სწორედ ამ უკანონო გამოყენებასთან 

დაკავშირებული რისკების შესამცირებლად გახდა საჭირო ახალი რეგულაციის შექმნა, 

რომელსაც მოგვიანებით GDPR (General Data Protection Regulation)  ეწოდა. აღნიშნულმა 

რეგულაციამ პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სრულიად ახალ საფეხურზე გადაიყვანა, რომელიც 

                                                           
138 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის“, 2018, 1  იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-

Privacy-Rec-for-Users-.pdf 
139 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია (04.11.1950), მე-8 მუხლი, 1-ლი 

პუნქტი. იხ. <https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0> 
140 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის“, 2018, 2  იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-

Privacy-Rec-for-Users-.pdf 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
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მიზნად ისახავს ტექნოლოგიურ პროგრესსა და თანამედროვე გამოწვევების პირობებში 

ინდივიდების უფლებების სათანადო დაცვას. რეგულაცია ამკვიდრებს ისეთ პრინციპებს, 

როგორებიცაა: მონაცემთა დამმუშავებელი ორგანიზაციების ანგარიშვალდებულება, მონაცემთა 

პორტირება, მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის შეტყობინების ვალდებულება და ა.შ. 

რეგულაცია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში პირდაპირ მოქმედებს და არ საჭიროებს ეროვნულ 

კანონმდებლობაში ასახვას. იგი აწესებს ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე მონაცემთა დაცვის 

ერთიან სავალდებულო წესებს, რაც გამორიცხავს ამა თუ იმ საკითხის რადიკალურად 

განსხვავებულ მოწესრიგებას, ეს კი მონაცემთა დამმუშავებელ ორგანიზაციებს გაუმარტივებს 

ევროკავშირის ტერიტორიაზე საქმიანობას და მონაცემთა დამუშავების წესების დაცვას. 

რეგულაცია ვრცელდება არა მხოლოდ ევროკავშირში რეგისტრირებულ, არამედ იმ 

ორგანიზაციებზე, რომლებიც არ არიან რეგისტრირებული ევროკავშირში, თუმცა ამუშავებენ 

ევროკავშირში მყოფი პირების პერსონალურ მონაცემებს. რეგულაციის წესების დარღვევისთვის 

მაღალი სანქციებია დაწესებული და აუცილებელია ორგანიზაციებმა იცოდნენ, რა 

ვალდებულებები ეკისრებათ მათ მონაცემთა დამუშავების პროცესში და უზრუნველყონ მათი 

საქმიანობის რეგულაციასთან შესაბამისობა.  141  

GDPR ადგენს რეგლამენტის უზრუნველყოფის თანმიმდევრულ მექანიზმს, რომელიც 

გამოიყენება წევრი სახელმწიფოების მთელ ტერიტორიაზე, რომლის დროსაც საზედამხედველო 

ორგანოები ითანამშრომლებენ ერთმანეთთან და სათანადო კომისიასთან. ორმხრივი მექანიზმი 

გამოიყენება ორ შემთხვევაში. პირველ შემთხვევაში, როდესაც კომპეტენტური სამეთვალყურეო 

ორგანო აპირებს მიიღოს ზომები, როგორიცაა დამუშავების ოპერაციების ჩამონათვალი, 

რომელიც მოითხოვს მონაცემთა დაცვის ზემოქმედების შეფასებას (DPIA) ან სტანდარტული 

საკონტაქტო დებულებების განსაზღვრას. მეორე ეხება EDPB-ის სავალდებულო 

გადაწყვეტილებებს ერთჯერადი ინსპექციის საქმეებში ხელისუფლების 

ზედამხედველობისთვის, სადაც სადამკვირვებლო ორგანო არ იზიარებს ან არ ითხოვს EDPB-ის 

აზრს. 142 

კვლევის მიზანია მეტი ინფორმაციის მიღება იმის შესახებ,  თუ როგორ უნდა დავიცვათ ჩვენი 

პერსონალური მონაცემები ინტერნეტ სივრცეში და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როდესაც 

ხელმისაწვდომს ვხდით აღნიშნულ მონაცემებს. ნებისმიერი მომხმარებლისთვის აუცილებელია 

დეტალური ინფორმაციის მიღება უკანონო გადამუშავებისა, თუ გამოყენების შემთხვევაში რა 

გზები არსებობს აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად.   მნიშვნელოვანია იმისი შესწავლა, 

თუ როგორ შეიძლება შეგროვდეს პერსონალური მონაცემები.  

როგორც ცნობილია, რეგულაციაში უდიდესი მნიშვნელობა თანხმობას ენიჭება. პერსონალური 

მონაცემების შეგროვების დროს შემგროვებელი ვალდებულია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა 

ან კანონით აშკარად არსებული უფლება ჰქონდეს. ასევე,  საკმაოდ მკაცრადაა განსაზღვრული 

თანხმობის მიღების წესები. სუბიექტმა ის თავისუფლად, ინფორმირებულად და ერთაზროვნად 

უნდა განაცხადოს. აღნიშნული საქართველოს კანონში დაზუსტებული არაა, თუმცა, თანხმობა ამ 

შემთხვევაშიც ნებაყოფლობითი და დადასტურებადი უნდა იყოს. შემგოვებელმა  უბრალო და 

გასაგები ენით უნდა აუხსნას, თუ რისთვის ითხოვს ნებართვას და მიაწოდოს ინფორმაცია, რომ 

სუბიექტს უფლება აქვს უკვე ნათქვამი თანხმობა გადაიფიქროს.143 

 

                                                           
141 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, “GDPR”, 2018, 1-2 
142 Handbook on European data protection law, 2018 edition, 201 
143 სტატია „რა არის GDPR და რატომაა იგი მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის“, VABACO,  2018.   

იხ.http://vaba.co/ge/blog/ra-aris-gdpr-da-ratomaa-igi-sakartvelostvis-

mnishvnelovani?fbclid=IwAR0XWwVGUgyNq5BomLocMW25iLB9PUJjXBgoUx4DbqbNDEpp_oFn0EeLU10 

http://vaba.co/ge/blog/ra-aris-gdpr-da-ratomaa-igi-sakartvelostvis-mnishvnelovani?fbclid=IwAR0XWwVGUgyNq5BomLocMW25iLB9PUJjXBgoUx4DbqbNDEpp_oFn0EeLU10
http://vaba.co/ge/blog/ra-aris-gdpr-da-ratomaa-igi-sakartvelostvis-mnishvnelovani?fbclid=IwAR0XWwVGUgyNq5BomLocMW25iLB9PUJjXBgoUx4DbqbNDEpp_oFn0EeLU10
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1. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ინტერნეტსივრცეში 

ინტერნეტში  განხორციელებული მოქმედებებისას მიზანშეწონილია, მომხმარებელი 

დაინტერესდეს შემდეგი ინფორმაციით: 

1.  ვინ ამუშავებს მის შესახებ მონაცემებს? 

2.  რამდენად აუცილებელია კონკრეტული მონაცემის მიწოდება? 

3.  როგორ მოხდება ამ მონაცემების გამოყენება და რა შედეგი მოჰყვება მას? 

განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო, როდესაც მომხმარებლისგან ითხოვენ საბანკო 

ანგარიშებისა და საკრედიტო ბარათების შესახებ ინფორმაციას. უმჯობესია, მონაცემების დაცვის 

მიზნით მომხმარებელმა გამოიყენოს  რთული და მრავალფეროვანი სიმბოლოების 

კომბინაციისგან შემდგარი პაროლი. მაღალი რისკის შემცველია ერთი და იმავე მომხმარებლის 

სახელისა და პაროლის გამოყენება სხვადასხვა ინტერნეტრესურსით სარგებლობისას, რადგან, 

თუ ყველა ონლაინ მომსახურების მიღებისას გამოიყენება იდენტური მომხმარებლის სახელი და 

პაროლი, ერთ-ერთ ანგარიშზე უნებართვო წვდომის შემთხვევაში, მომხმარებლის სხვა 

ანგარიშებიც დგება საფრთხის ქვეშ.  ხშირად პერსონალური მონაცემების შეგროვება, შენახვა და 

შემდგომი გამოყენება ხდება მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გზით. თანხმობას წარმოადგენს 

ვებგვერდზე რეგისტრაციისას მომხმარებლის მიერ სპეციალური ველის მონიშვნა, რომელშიც 

მოცემულია ინფორმაცია მომხმარებლის პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების წესების შესახებ. 

მნიშვნელოვანია, რომ ინტერნეტმომხმარებლები მათ შესახებ ინფორმაციის დამუშავებაზე 

თანხმობის გამოცხადებამდე გაეცნონ ინფორმაციას ინტერნეტ მომსახურების გამწევის მიერ 

მონაცემთა დამუშავების წესების შესახებ, რომელიც მოცემულია კონფიდენციალურობის შესახებ 

განაცხადში (Privacy Policy). 144  

ინტერნეტმომხმარებელს უფლება აქვს ინტერნეტ მომსახურების გამწევისგან მიიღოს 

ინფორმაცია მისი მონაცემების დამუშავების თაობაზე, კერძოდ:  რა სახის მონაცემები მუშავდება 

მის შესახებ, რა არის მათი დამუშავების მიზანი და სამართლებრივი საფუძველი, მონაცემთა 

შეგროვების წყარო, ხდება თუ არა მონაცემთა მესამე პირებზე გაცემა და რა არის გაცემის 

საფუძველი და მიზანი. აღნიშნული ინფორმაცია ან მისი ნაწილი, შესაძლოა მოცემული იყოს 

კონფიდენციალურობის განაცხადში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხარებელს უფლება აქვს, 

მიმართოს გვერდის ადმინისტრატორს და მოითხოვოს ინფორმაცია. ინტერნეტ მომხმარებელს 

უფლება აქვს მოითხოვოს მისი მონაცემების წაშლა თუ ისინი არასწორია, ან თუ ამ მონაცემების 

გამოყენების მიზანი აღარ არსებობს. ინტერნეტ მომსახურების გამწევი კი ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ ან გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღნიშნული მოთხოვნა, თუ ადგილი არ აქვს 

ინტერნეტ მომხმარებლის უფლების შეზღუდვის საფუძველს. მაგალითად, ინტერნეტ 

შესყიდვებისათვის განკუთვნილ ვებგვერდზე მომხმარებლის მიერ საკუთარი ანკეტის გაუქმების 

შემთხვევაში, გვერდის ადმინისტრატორს უფლება აღარ აქვს დაამუშავოს მონაცემები 

მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შესყიდვებისა და ტრანზაქციების შესახებ. თუ 

ინტერნეტ მომხმარებელი ჩათვლის, რომ ინტერნეტმომსახურების გამწევი ამუშავებს მცდარ, 

არაზუსტ, მოძველებულ ინფორმაციას, მას აქვს უფლება მოითხოვოს ამ მონაცემების გასწორება, 

განახლება, დამატება, წაშლა ან განადგურება. მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, 

მონაცემთა სუბიექტის განცხადების საფუძველზე, 15 დღის ვადაში, მიიღოს შესაბამისი ზომები 

და აცნობოს მას მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. მაგალითად, თუ მომხმარებელი 

შეიცვლის საცხოვრებელ ადგილს, მას შეუძლია მოსთხოვოს მონაცემთა დამმუშავებელს ძველი 

მისამართის ახლით ჩანაცვლება.145  

                                                           
144 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის“, 2018, 3  იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-
Privacy-Rec-for-Users-.pdf 
145 იქვე , 4 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
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ონლაინ შესყიდვა (online shopping) სულ უფრო პოპულარული ხდება და ყოველდღიურად 

იზრდება იმ მომხარებელთა რაოდენობა, რომლებიც არჩევნის მრავალფეროვნების, ფასის, 

ხარისხის, სიმარტივისა და სხვა მახასიათებლების გამო უპირატესობას ონლაინ მაღაზიებს 

ანიჭებენ. ონლაინ ვაჭრობას თან ახლავს ჩვენს პერსონალურ და ფინანსურ მონაცემთა 

დაცულობასთან დაკავშირებული რისკები. მათ თავიდან ასაცილებლად კონკრეტული წესები 

უნდა დავიცვათ.146 ინტერნეტში არსებობს საკმაოდ ბევრი, სხვადასხვა ტიპის თაღლითური 

ვებგვერდი, რომელიც ერთი შეხედვით საკმაოდ უსაფრთხოდ შეიძლება გამოიყურებოდეს. 

აღნიშნული ვებგვერდები ხშირად ითხოვენ საბანკო ანგარიშებისა და საკრედიტო ბარათების 

შესახებ ინფორმაციას. თაღლითური სქემების ნაწილია, ასევე, ე.წ. საეჭვო ელექტრონული 

წერილები (Spam E-mail), რომლებიც ელ-ფოსტის მისამართების შემთხვევითი შერჩევის გზით 

მილიონობით ადრესატს ეგზავნება. მსგავსი სახის წერილები ხშირად ვირუსული ხასიათიასაა 

ან/და იძლევა ინტერნეტ მომხმარებლის მონაცემების არამართლზომიერი მოპოვების 

საშუალებას. ისინი შესაძლებელია საფრთხეს უქმნიდეს მოწყობილობას ან/და მასში დაცულ 

დოკუმენტებს, საბანკო მონაცემებს, პაროლებს და სხვა). როგორც წესი, თაღლითურ ვებგვერდებს 

არ აქვთ მითითებული საკონტაქტო ინფორმაცია, არ გააჩნიათ კონფიდენციალობის განაცხადი, 

მომხმარებელს სთავაზობენ გაურკვეველი ტიპის ფაილების ავტომატურ რეჟიმში 

გადმოტვირთვას, შეიცავენ ცრუ „ახალ ამბებს“, საეჭვო ტიპის სარეკლამო ბანერებს და ა.შ. გარდა 

ამისა,  შეიძლება მიითვისონ და უკანონოდ გამოიყენონ თქვენი პირადი ინფორმაცია (ე.წ. Identity 

Theft). საკმაოდ გავრცელებულია თაღლითების მიერ დაზარალებულის საიდენტიფიკაციო 

ნომრისა და დაბადების თარიღის გამოყენებით ახალი საკრედიტო ანგარიშის გახსნა და ბარათის 

გამოყენება, ასევე, ტელეფონის, ინტერნეტისა და სხვა კომუნალური მომსახურებების 

გადასახადის გაფორმება დაზარალებულის სახელზე ან დავალიანების დაფარვა 

დაზარალებულის ანგარიშიდან. პერსონალური მონაცემების დაცვის მიზნით სასურველია, რომ 

ინტერნეტმომხმარებელი ელექტრონული ფოსტის სერვისზე რეგისტრაციის დროს ეცნობოდეს 

კონფიდენციალობის პირობებს,  ერთმანეთისგან მიჯნავდეს სამსახურებრივ და პირად 

კორესპონდენციას და აწარმოებდეს მათ სხვადასხვა ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან, 

თავს იკავებდეს საეჭვო ტიპის შეტყობინებების და მასზე მიმაგრებული ფაილების გახსნისგან, 

ასევე, მსგავს შეტყობინებებზე პასუხის გაცემისგან, იყენებდეს ფილტრაციის ფუნქციას. 

მონიშნოს, რომ შეტყობინება საეჭვო ფოსტას (Spam email) განეკუთვნება, რათა თავიდან აიცილოს 

მათი შემდგომში მიღება ან ძირითად წერილებთან ერთად მოხვედრა, სხვადასხვა ვებგვერდებზე 

რეგისტრაციამდე (მაგალითად, ონლაინ მაღაზიები ან სიახლეების გამოწერა) აფასებდეს მათ 

სანდოობას და ეცნობოდეს კომპანიის კონფიდენციალურობის პირობებს და იყენებდეს 

ანტივირუსის პროგრამას.147  

სოციალური ქსელებს ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანი იყენებს. ნებისმიერი სახის 

სოციალურ ქსელში მომხმარებელი კარგავს კონტროლს მის მიერ გაზიარებულ ინფორმაციაზე, 

რაც საფრთხეს უქმნის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობასა და პირად 

ცხოვრებას. 

სოციალურ ქსელში ინფორმაციის გამჟღავნებამდე სასურველია, რომ მომხმარებელი 

ყურადღებით მოეკიდოს შემდეგ გარემოებებს: 

1. მონაცემების გასაჯაროების ფარგლები. სოციალური ქსელების უმრავლესობას აქვს 

ფუნქცია, რომლის დახმარებითაც მომხმარებელს შეუძლია, გააკონტროლოს თუ ვის 

უზიარებს მის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას. ვებგვერდზე არსებული 

                                                           
146 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „როგორ დავიცვათ უსაფრთხოების წესები ონლაინ 

შესყიდვისას?“, 2018, 1   იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12  
147პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის“ , 2018, 6   იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-

Privacy-Rec-for-Users-.pdf 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12
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კონფიდენციალურობის პარამეტრები იძლევა გაზიარებულ ინფორმაციაზე წვდომის 

შეზღუდვის შესაძლებლობას. მაგალითად, აღნიშნული პარამეტრების გამოყენებით 

შესაძლებელია ფოტოს გაზიარება მხოლოდ პირთა ვიწრო წრისთვის. 

2. თაღლითური სქემები. თაღლითები ხშირად იყენებენ სოციალურ ქსელებში 

ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, ამიტომ მომხმარებელმა მაქსიმალურად უნდა შეიკავოს 

თავი სოციალურ ქსელში ისეთი ინფორმაციის განთავსებისგან, როგორიცაა პირადი 

ნომერი, პასპორტის მონაცემები და ა.შ. 

3. საეჭვო ჯგუფები. ასეთი ჯგუფების მეშვეობით ხშირად ვრცელდება ცრუ ინფორმაცია და 

მავნე კოდის შემცველი ბმულები. 

4. მესამე პირთა ინფორმაციის გამჟღავნება. სხვა პირთა პირადი ინფორმაციის 

გაზიარებამდე მიზანშეწონილია მომხმარებელმა მიიღოს მათი თანხმობა. სოციალურ 

ქსელებს კონფიდენციალურობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის განსხვავებული 

ფუნქციები და შესაძლებლობები.148  

ზოგადი წესის მიხედვით, ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ მონაცემთა შეგროვების, შენახვის 

ან სხვაგვარი დამუშავების პროცესში დაუშვებელია ინტერნეტმომსახურების გამწევის 

ანონიმურობა, მონაცემების დამუშავება კანონიერი მიზნისა და შესაბამისი სამართლებრივი 

საფუძვლის არსებობის გარეშე,  კანონიერი მიზნის შეუსაბამო და ამ მიზნის მიღწევისთვის 

არაპროპორციული მოცულობით მონაცემთა დამუშავება, მონაცემების შენახვა იმაზე მეტი 

ვადით, რაც აუცილებელია მათი დამუშავების მიზნის მისაღწევად და მონაცემთა დამუშავება 

ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების, კერძოდ, ადამიანის ღირსებისათვის შემლახავი 

ფორმით.149 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“საქართველოს კანონი ადგენს პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ზოგად წესებსა და მოთხოვნებს. მიზანშეწონილია, ინტერნეტ მომსახურების 

გამწევს ჰქონდეს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მკაფიო და დეტალური შიდა სტანდარტი, 

რომელიც ასახავს მისი საქმიანობის სპეციფიკას და დაარეგულირებს პერსონალური მონაცემების 

შეგროვების, მონაცემებზე წვდომის, შენახვის, განადგურების და მესამე პირებისათვის 

გადაცემის წესებს. მომსახურების გამწევის შიდა სტანდარტის შესახებ ინფორმაცია 

მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ე.წ კონფიდენციალურობის განაცხადის (ე.წ. 

Privacy policy) საშუალებით, რომელშიც მარტივად და მომხმარებლისათვის გასაგებად იქნება 

გადმოცემული დეტალური ინფორმაცია ვებგვერდით სარგებლობისას მომხმარებლის 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების პროცესზე, მონაცემთა შენახვის ვადაზე, მონაცემების 

მესამე მხარისთვის გამჟღავნებაზე, მომსახურების შეწყვეტის შემთხვევაში მონაცემთა შემდგომ 

გამოყენებაზე და მომხმარებლის მიერ საკუთარი უფლებების განხორციელების საშუალებებზე. 

მომხმარებელს საშუალება უნდა ჰქონდეს, გაეცნოს კონფიდენციალურობის განაცხადს 

ინტერნეტ მომსახურების მიღებამდე და თანხმობა გამოხატოს მისი პერსონალური მონაცემების 

განაცხადში მოცემული წესების შესაბამისად დამუშავებაზე.150 მონაცემთა უსაფრთხოება მოიცავს 

ოპერაციული, ფუნქციური და სტრატეგიული კონტროლის მექანიზმების ერთობლიობას, 

რომელიც ემსახურება მონაცემთა სიზუსტისა და კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფას. 

ინტერნეტ მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია, მიიღოს მონაცემთა შემთხვევითი ან 

უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა 

                                                           
148 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, „რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომხმარებლებისთვის“ , 2018, 7     იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-

Privacy-Rec-for-Users-.pdf 
149 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, “რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომსახურების გამწევთათვის“, 2018, 2     

იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf 
150 იქვე, 3 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Users-.pdf
https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf


 

42 
 

ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისგან დაცვის 

ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები.151 

ვებგვერდის არარეგისტრირებული მომხმარებლებიც ინფორმირებულნი უნდა იყვნენ 

კონფიდენციალურობის განაცხადის თაობაზე, რისი უზრუნველყოფაც შესაძლებელია 

განაცხადის მთავარ გვერდზე თვალსაჩინო ადგილას განთავსებით. მიზანშეწონილია, 

ორგანიზაციამ ცალკე დოკუმენტად ან პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შიდა სტანდარტის 

ფარგლებში დაადგინოს პერსონალურ მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტი, რომელიც უნდა 

მოიცავდეს:  

1.  მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული რისკების შეფასებას;  

2. ფიზიკური, ტექნიკური და ინფორმაციული უსაფრთხოების ზომებს;  

3.  პერსონალური მონაცემების შემცველ ბაზებზე დაშვების დონეებს;  

4. კონტროლის მექანიზმებს;  

5.  პასუხისმგებლობას უსაფრთხოების ზომების უგულებელყოფისთვის. 

ორგანიზაციის მიერ გატარებული უსაფრთხოების ზომები უნდა იყოს მონაცემთა 

დამუშავებასთან დაკავშირებული რისკების ადეკვატური. სასურველია, ყველა შესაძლო რისკი 

წინასწარ შეფასდეს და შესაბამისად განისაზღვროს მათი მართვის კონკრეტული გეგმა, რომელიც 

უსაფრთხოების პრობლემის წარმოშობის შემთხვევაში, დროის მცირე მონაკვეთში 

შეამცირებს/აღკვეთს პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნების საფრთხეს და უზრუნველყოფს 

ეფექტური ზომების მიღებას. მნიშვნელოვანია, რომ მომხმარებელთა პერსონალური მონაცემები 

ინახებოდეს დაცულ კომპიუტერში/სისტემაში და მათზე წვდომა იყოს მკაცრად განსაზღვრული. 

ინფორმაციაზე წვდომა უნდა ჰქონდეთ მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც ეს ესაჭიროებათ მათი 

საქმიანობიდან და მონაცემთა დამუშავების მიზნებიდან გამომდინარე. მონაცემთა 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ინტერნეტ მომსახურების გამწევმა უნდა გამოიყენოს 

უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკა და სერტიფიცირებული ტექნოლოგიები. დაცული უნდა 

იყოს მონაცემთა მთლიანობა და კონფიდენციალურობა ისევე, როგორც ქსელისა და შესაბამისი 

სერვისების ფიზიკური და ლოგიკური უსაფრთხოება.152 

ინტერნეტმომსახურების გამწევი ვალდებულია, დაიცვას მომხმარებელთა პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლებები. GDPR-ის მე-20 მუხლი 

მოიცავს მონაცემთა პორტირების უფლებას, რომლის მიხედვითაც: 

პირს აქვს უფლება, ორგანიზაციისგან მიიღოს მის შესახებ მონაცემები სტრუქტურირებულად, 

ელექტრონულად წაკითხვად ფორმატში და გადასცეს იგი სხვა ორგანიზაციას მაშინ, როდესაც 

მონაცემთა დამუშავება ხდება პირის თანხმობით ან სახელშეკრულებო ვალდებულებებიდან 

გამომდინარე და მაშინ, როცა მონაცემთა დამუშავება ხდება ავტომატური საშუალებებით თუ 

ტექნიკურად შესაძლებელია, პირს შეუძლია მოსთხოვოს ორგანიზაციას მისი პერსონალური 

მონაცემების პირდაპირ სხვა ორგანიზაციისთვის გადაცემა. 153 მომხმარებელს უფლება აქვს 

იცოდეს რა ტიპის პერსონალურ მონაცემები მუშავდება მის შესახებ, რა მიზნით და რა 

სამართლებრივი საფუძვლით, ხდება თუ არა მონაცემთა მესამე პირებისთვის გადაცემა. 

ინტერნეტ მომსახურების გამოყენების შემთხვევაში, მომხმარებელი ინფორმირებული უნდა 

იყოს მის მონაცემებთან დაკავშირებული რისკებისა და მათ შესამცირებლად არსებული 

                                                           
151 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, “რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომსახურების გამწევთათვის“, 2018, 3-4  

იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf  
152 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, “რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომსახურების გამწევთათვის“, 2018, 4     

იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf 
153 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ‘GDPR”, 2018, 11-12 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf
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ტექნიკურ/პროგრამული საშუალებების შესახებ. მომხმარებლისთვის მიწოდებული ინფორმაცია 

უნდა იყოს ზუსტი და განახლებული. მომხმარებელი ინფორმირებული უნდა იყოს ინტერნეტით 

ანონიმური სარგებლობის ან კონკრეტული ტრანზაქციების ანონიმურად განხორციელების 

საშუალების შესახებ, თუ კი ეს შესაძლებელია კონკრეტული მომსახურების სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. მომხმარებელს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი 

განაცხადოს მის მიერვე გაცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა 

ან/და დამუშავებულ მონაცემთა წაშლა/განადგურება. რეგულაციის მე-17 მუხლის წარმოადგენს 

მონაცემთა წაშლის ანუ „დავიწყების“ უფლებას (Right to erasure “right to be forgotten”). აღნიშნული 

მუხლის მიხედვით, ორგანიზაცია ვალდებულია წაშალოს მონაცემები, თუ მაგალითად:  

 მონაცემები აღარ არის საჭირო იმ მიზნის მისაღწევად, რისთვისაც მოხდა მათი შეგროვება ან 

დამუშავება. დამუშავება განხორციელდა არაკანონიერად, ან პირი გაითხოვს თანხმობას, 

რომლის საფუძველზეც მუშავდება მონაცემები154 რაც შეეხება მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტის 

მოთხოვნის უფლებას, აღნიშნულს არეგულირებს GDPR-ის 21-ე მუხლის, რომლის მიხედვითაც:  

პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, ორგანიზაციამ უნდა შეწყვიტოს მონაცემთა დამუშავება, თუ არ 

არსებობს დამუშავების აღმატებული კანონიერი ინტერესი. მაგალითად, მონაცემთა დამუშავება 

დანაშაულის გამოძიების მიზნებისთვის განიხილება, როგორც აღმატებული კანონიერი 

ინტერესი, მოცემულ შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავება არ შეწყდება. პირის მოთხოვნის 

შემთხვევაში, დროულად უნდა მოხდეს მათი ამ მიზნით დამუშავების შეწყვეტა. 155 

მომსახურების გამწევს უნდა ჰქონდეს მოქნილი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს 

მომხმარებლის მხრიდან მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შეწყვეტის შესახებ 

მოთხოვნაზე სწრაფ რეაგირებას. ინტერნეტ მომსახურების გამწევმა უნდა შეატყობინოს 

მონაცემთა სუბიექტს მათ/მის შესახებ არსებული ინფორმაციის გამჟღავნების ან უკანონო 

გამოყენების საფრთხის შესახებ. მაგალითად, ვებგვერდზე კიბერ თავდასხმის დროს, ვებგვერდის 

ადმინისტრაციამ უნდა გააფრთხილოს მომხმარებლები აღნიშნული ფაქტის შესახებ.156  

 

დასკვნა 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, აუცილებელია, უზრუნველყოფილი იქნას 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, ასევე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა. 

დროთა განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება უფრო და უფრო ციფრული ხდება, ტექნოლოგიური 

განვითარების ტემპის გათვალისწინებით კი, უფრო მარტივადაა შესაძლებელი პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავება, რაც აადვილებს  მის უკანონოდ გამოყენებასაც. აღნიშნულმა შესაძლოა 

უდიდესი ზიანი მიაყენოს ადამიანის პირად ცხოვრებას. ნებისმიერი ორგანიზაცია ამუშავებს და 

ინახავს პერსონალურ მონაცემებს, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში, აუცილებელია, არსებობდეს 

გონივრული საფუძველი და, რაც მთავარია ,აღნიშნული ქმედება ხორციელდებოდეს 

კანონიერების ფარგლებში.  შეუძლებელია არსად მუშავდებოდეს ჩვენი პერსონალური 

მონაცემები, თუმცა ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია ადამიანს ჰქონდეს განცდა და ლეგიტიმური 

მოლოდინი, რომ მისი პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა დაცული იქნება. 

ნებისმიერი სახელმწიფოს პრივილეგიაა ისეთი ფუნდამენტური უფლების დაცვა, როგორიცაა 

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება, პერსონალური მონაცემების დაცვა 

                                                           
154 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ‘GDPR”, 2018, 10 
155 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, ‘GDPR” , 2018, 12 
156 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, “რეკომენდაციები ინტერნეტ სივრცეში პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ ინტერნეტ მომსახურების გამწევთათვის“, 2018, 5   

იხ. https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf 

https://personaldata.ge/cdn/2018/12/Online-Privacy-Rec-for-Service-Provdiers.pdf
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კი აღნიშნულის რეალიზების არსებით კომპონენტს წარმოადგენს. ჩვენი აზრით, პერსონალურ 

მონაცემთა ხელშეუხებლობა არის ადამიანის ღირსების დაცვისა და განვითარების წინაპირობა.  

 ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სფეროში 

არსებულმა მომატებულმა რისკებმა აუცილებელი გახადა პერსონალურ მონაცემთა დაცვისთვის 

ახალი და ეფექტური რეგულაციის შემუშავება. მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 

ხშირი დარღვევები განპირობებულია მათი გადაჭრის არსებული გზების არასრულფასოვნებით 

და, ასევე, პასუხისმგებლობის ზომების ნაკლები სიმკაცრით, GDPR-მა კი, მონაცემთა 

დამუშავების პროცედურის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი სიახლეები დანერგა და 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკმაოდ მაღალი სტანდარტი დააწესა. მონაცემთა დამუშავების 

უკონტროლო მდგომარეობა  უნდა დარეგულირდეს საკანონმდებლო დონეზე, რათა 

გაკონტროლდეს დამმუშავებლის მიერ განხორციელებული მეთოდები მონაცემთა 

დამუშავებისას. ვფიქრობთ, აუცილებელია, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ მეტი 

ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას, რათა მათ იცოდნენ, თუ როგორ შეიძლება დაიცვან 

საკუთარი პერსონალური მონაცემები და რა პასუხისმგებლობა დგება აღნიშნულის უკანონოდ 

დამუშავებისა და შენახვის შემთხვევაში.   
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                                                    თინათინ კირთაძე 
                                           

                                   თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

                                                   ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 
 
 

 

თანამდებობის პირების ქონებრივი  დეკლარაციის შევსების 

დროს პერსონალურ მონაცემთა გამოყენების  სტანდარტი 
 

 შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში ტექნოლოგიურმა წინსვლამ განაპირობა დიდი რაოდენობის 

მონაცემების გაცემა, მათ შორის პირის პერსონალური მონაცემებია. ინტერნეტ ეპოქაში 

პერსონალური მონაცემების დაცვა განსაკუთრებით პრობლემური საკითხია,157 აღნიშნულს 

კიდევ უფრო ართულებს ის ფაქტი, რომ არ არსებობს სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა 

პრობლემის მოსაგვრებლად. წინამდებარე ნაშრომში, შევეცდებით, განვიხილოთ პერსონალურ 

მონაცემთა საკანონმდებლო მოწესრიგება და სასამართლო მიდგომები თანამდებობის პირების 

მიმართ, აგრეთვე, შევეცდებით, ნაშრომში გამოვკვეთოთ საკანონმდებლო ხარვეზები, რაც 

ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში შეინიშნება. რაც შეეხება თემის აქტუალობას, ფაქტია, რომ 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა მნიშვნელოვანწილად უკავშირდება ადამიანის უფლებებს და 

აუცილებელია, სრულყოფილად იქნეს მოწესრიგებული საკითხი, რათა თავი ავარიდოთ 

ძირითადი უფლებების დარღვევას, რაც ადამიანის, უსაფრთხოებისა და თავისუფალი 

განვითარების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პირობაა. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ვალდებულება განმტკიცებულია საქართველოს საკანონმდებლო იერარქიის სათავეშიც - 

კონსტიტუციაშიც158.  

ზემოთ ხსენებული ყოველივე კი უფრო მეტ სიმძაფრეს, ინტერესს და მომეტებულ 

სამართლებრივ ყურადღებას საჭიროებს, როდესაც საქმე ეხება თანამდებობის პირის 

პერსონალურ ინფორმაციას, რომელიც კანონის დაცვით საჯაროვდება და, მეტიც, მის 

გასაჯაროებას მაღალი საჯარო ინტერესი და სამართლებრივი მიზანი აქვს, რომელზეც შემდგომ 

იქნება საუბარი. აღნიშნული სტატიის ფარგლებში სწორედ თანამდებობის პირის ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციაზე ვიმსჯელებთ და შესაბამის პერსონალურ მონაცემებზე, 

მონაცემთა მასშტაბებზე, კატეგორიაზე და, რაც მთავარია, დამუშავების მიზნებზე, მიზნების 

პროპორციულობაზე შედეგთან მიმართებაში. ასევე, აღნიშნული სტატია შეეხება, კრიტიკული 

თვალსაზრისით, დეკლარაციების შედგენის დღევანდელ მიდგომას და შემოთავაზებული იქნება 

                                                           
157 ბიჭია მ., პერსონალური მონაცემების კერძოსამართლებრივი დაცვის პრობლემა ინტერნეტსამყაროში, 2017, 1.   

იხ: http://inso.ge/inso2017/wp-content/uploads/2017/07/7-personaluri-monacemebis-dacva-internetshi.pdf 
158 კუბლაშვილი კ., ძირითადი უფლებები, „ჯისიაი“, 2017, 18-19. 

http://inso.ge/inso2017/wp-content/uploads/2017/07/7-personaluri-monacemebis-dacva-internetshi.pdf
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ავტორისეული  ხედვა ქონებრივი დეკლარაციის შევსების დროს, დეკლარაციის შევსების 

სამართლებრივ მიზანსა და მის ფარგლებში დამუშავებულ პერსონალურ ინფორმაციას შორის159. 

რაც შეეხება საკვლევ მეთოდებს, რომელსაც კვლევის პროცესში გამოვიყენებთ, უნდა აღინიშნოს, 

რომ თემის კომპლექსურობიდან და მრავალწახნაგოვანი დატვირთვიდან გამომდინარე არაერთი 

კვლევის მეთოდის გამოყენება გახდა საჭირო, რომელთაგან თემის ფარგლებში მეტწილად 

დემონსტრირებულია ანალიტიკური საკვლევი მეთოდი, რომელიც კარგი საშუალებაა თემის 

კრიტიკული და ანალიზური დამუშავებისთვის, და ასევე, გამოვიყენეთ შედარებითი მეთოდი, 

რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს შევადარეთ ალტერნატიული სამართლებრივი მიდგომები და 

ვიმსჯელეთ, მათ უპირატესობებზე ერთმანეთთან მიმართებაში. ასევე 

შედარებითსამართლებრივი მეთოდის დახმარებით გავაანალიზებთ და შევადარებთ წარსულში 

არსებულ მიდგომებსა და დღეს არსებულ პრაქტიკულ მდგომარეობას და განვიხილავთ 

პროგრესის ხარისხს. 

1. თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის არსი  და მისი  სოციალურ-

სამართლებრივი მიზნები 

ქონებრივი დეკლარაციის არსი გულისხმობს, თანამდებობის პირების შესახებ თანამდებობის 

პირების მიერ ფინანსური ინფორმაციის წარდგენასა და გასაჯაროებას160. ქონებრივი 

დეკლარაციის შევსების ვალდებულებას დაქვემდებარებულ პირებს განსაზღვრავს საქართველოს 

მთავრობის დადგენილება, „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების 

შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“161, 

აღნიშნულ დადგენილების მიხედვით, თანამდებობის პირებს იმპერატიულად მოეთხოვებათ 

თანამდებობაზე განთავსების შემდგომ დეკლარაციის წარდგენა.  

 ამასთანავე საგულისხმოა ისიც, რომ დეკლარაცია მოიცავს კონკრეტული კატეგორიის 

ინფორმაციას ( პერსონალურ ინფორმაციას), რომელიც მხოლოდ ქონებრივი და საფინანსო 

მიმართულებით არ ვრცელდება. სწორედ ამ ჭრილში საინტერესოა ის საკითხიც, თუ რა 

კატეგორიის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება საქართველოში, რაზეც შემდგომ 

იქნება ყურადღება გამახვილებული, ახლა კი დავუბრუნდეთ ქონებრივი დეკლარაციის შევსების 

სავალდებულო სტანდარტს და ასევე, აღვნიშნოთ ისიც, რომ ზემოთ ხსენებული მთავრობის 

დადგენილება უნდა იქნეს წარდგენილი ელექტრონული162 ფორმით, რომელიც განთავსდება 

საჯარო სამსახურის ვებგვერდზე. 

ქონებრივი დეკლარაციის ცნებაზე და მის საკანონმდებლო რეგულირებაზე მოკლედ შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ ქონებრივი დეკლარაციის შევსება სავალდებულოა თანამდებობის პირისთვის 

(თანამდებობის პირი შეიძლება იყოს  "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ’’   საქართველოს კანონის მე-2 მუხლში ჩაწერილი პირები). ქონებრივი 

დეკლარაციის შევსების სავალდებულობის გარდა, მისი საჯაროდ განთავსებაც სავალდებულოა 

და, მეტიც, ქონებრივი დეკლარაციის შევსების ერთ-ერთ კანონიერ მიზანს წარმოადგენს ის, რომ 

ნებისმიერ მოქალაქეს ჰქონდეს მისი ნახვისა და გაცნობის საშუალება. ნახვისა და გაცნობის 

საშუალების არსებობა კი მოქლაქეებისთვის ნდობის ფაქტორის გაზრდის წინაპირობაა და, 

შესაბამისად, რაც უფრო გამჭირვალეა თანამდებობის პირის ფინანსური მდგომარეობა და ასევე, 

                                                           
159უსენაშვილი ჯ., სამართლის ჟურნალი, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების რეალიზაციის პრობლემა 

სასამართლოს კონტროლს დაქვემდებარებული ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების წარმოებისას,N2, 2012, 82 
160 თანამდებობის პირთა ქონებრვი დეკლარაციების წარდგენის წესი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და 

საქართველოში, საჯარო სამსახურის ბიურო, 1 იხ. http://csb.gov.ge/uploads/Asset-Declaration-Disclosure-System.pdf  
161 საქართველოს მთავრობის დადგენილება, N178, 29.02.2014, მუხლი 1-33. 
162 ცაცანაშვილი მ., ინფორმირებული საზოგადოება და ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება, ტექინფორმი, 

თბილისი, 1999, 30 

http://csb.gov.ge/uploads/Asset-Declaration-Disclosure-System.pdf
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მისი ოჯახის წევრებს ფინანსური მდგომარეობაც ( ოჯახის წევრის განმარტება 

დეკლარირებულია "საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ’’ 

კანონში) . ასევე ქონებრივი დეკლარაციის შევსება მოქალაქეთა სანდოობის გაზრდის გარდა 

ემსახურება კორუფციის აღმოფხვრის მიზანსაც და შესაბამისად ქონებრივი დეკლარაციის 

ფარგლებში წარმოებული თანამდებობის პირის ფინანსური კონტროლი სერიოზული 

წინაპირობაა კორუფციისა და საჯარო სამსახურის ინტერესთა შეუთავსებლობის 

პრევენციისათვის.  სწორედ აღნიშნული ფუნდამენტური მიზნებიდან გამომდინარე უდავოა ის 

გარემოება, რომ ქონებრივი დეკლარაცია წარმოადგენს მნიშვნელოვან სამართლებრივ მექანიზმს, 

რომელიც ბევრი სიკეთის არსებობას განაპირობებს და მისი საჭიროება და არსებობა, რა თქმა 

უნდა, კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას, თუმცა ის თუ, როგორ ხდება ქონებრივი დეკლარაციის 

დროს პერსონალური მონაცემების დამუშავება, ასევე რა მასშტაბის პერსონალური მონაცემები 

მუშავდება და მათ დამუშავებას რა კონკრეტული მიზანი აქვს, სხვა საკითხია და აღნიშნული 

მიმართულებები სტატიის ფარგლებში გახდება სადავო. 

  სანამ უშუალოდ დეკლარაციის ფარგლებში პერსონალური მონაცემების დამუშავების 

ფარგლებზე გადავიდოდეთ, აღსანიშნავია, სზაკ-ის 44-ე მუხლი, რომელიც შეეხება 

პერსონალური მონაცემების საიდუმლოებას, ასევე შეეხება თანამდებობის პირთა პერსონალურ 

ინფორმაციის საჯაროობის სტანდარტს. 

პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ მუხლი ადმინისტრაციულ ორგანოს სწორხაზოვნად 

ავალდებულებს პერსონალური მონაცემების დაცვას და მონაცემების ადრესატის ნებართვის 

გარეშე მათი გასაჯაროებისგან თავის შეკავებას. აღნიშნული, რა თქმა უნდა, ცალსახად სწორი 

მიდგომაა, ვინაიდან, ბიუროკრატიული მართველობიდან გამომდინარე, სხვადასხვა 

ადმინისტრაციულ ორგანოში უამრავი პერსონალური მონაცემი ინახება და მუშავდება და 

აღნიშნულის გარეშე საქმის წარმოებაც შეუძლებელია, შესაბამისად, კანონმდებელი 

ავალდებულებს ადმინისტრაციულ ორგანოს პერსონალური მონაცემის დაცვას და 

კონფიდენციალურად შენახვას, სანამ თვით ეს პირი არ გამოავლენს სხვა ნებას. მართალია, 

ზემოთ ხსენებულ გარემოებებზე ვთანხმდებით, როდესაც საქმე ეხება რიგით ფიზიკურ თუ 

იურიდიულ პირს, თუმცა, საინტერესოა, რამდენად ვრცელდება თანამდებობის პირებზე 

აღნიშნული სტანდარტი, რაზეც პასუხს კვლავ სზაკ-ის 44-ე მუხლის ბოლო წინადადება სცემს- 

და ცხადყოფს, რომ „თანამდებობის პირის, აგრეთვე თანამდებობაზე წარდგენილი კანდიდატის 

პერსონალური მონაცემები საჯაროა“. რაც ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ აღნიშნული მუხლის 

მიდგომაც იზიარებს თანამდებობის პირის პერსონალური მონაცემთა დამუშავების ლეგიტიმურ 

მიზანს და ადგენს პერსონალური ინფორმაციის საჯაროობის განსხვავებულ სტანდარტს, რაც 

მონაცემების მომეტებულ ხელმისაწვდომობაში გამოიხატება. 

2. პერსონალური მონაცემების დამუშავების  ფარგლები დეკლარაციის მასშტაბით 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ქონებრივი დეკლარაციის არსებობა და მისი მეტად საჭირო 

სამართლებრივი ინტერესი დიდია ჩვენს სოციალურ ყოფაში, თუმცა სადავოა ქონებრივი 

დეკლარაციის ფარგლებში გამოყენებული პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტი და 

კონკრეტული ტიპისა და კატეგორიის მონაცემების გამოყენების აუცილებლობა. აღნიშნული 

თემის უფრო ვრცლად და ფართოდ განსახილველად, გავაანალიზოთ ის პერსონალური 

მონაცემები, რომლებიც მუშავდება ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში, შემდგომ აღნიშნული 

მონაცემის დამუშავების აუცილებლობა შევუსაბამოთ დეკლარაციის შევსების ფუნდამენტურ 

მიზნებს და შევაფასოთ მათი ურთიერთპროპორციულობა. 

იმაზე საუბარი, თუ რა სახის პერსონალური მონაცემები მუშავდება ქონებრივი დეკლარაციის 

შევსებისას, დავიწყოთ ეგრეთ წოდებული ანკეტური პერსონალური მონაცემებით, რომელსაც 

განეკუთვნება თანამდებობის პირის სახელი, გვარი , დაბადების წელი, თვე რიცხვი, ასაკი, 

განათლება, თანამდებობა,  დაბადების ადგილი, საცხოვრებელი მისამართი.  
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აღსანიშნავია, რომ დეკლარაციის ფარგლებში არ მუშავდება ბიომეტრიული კატეგორიის 

პერსონალური მონაცემები163, ხოლო რაც შეეხება ეგრეთ წოდებული განსაკუთრებული 

კატეგორიის პერსონალურ მონაცემს, რომელსაც, თავის მხრივ, როგორც ბიომეტრიული 

მონაცემები, ასევე, განეკუთვნება ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაცია, რელიგიური მრწამსი, 

ნასამართლეობა და ა.შ., არ მუშავდება ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში.  

და ბოლოს,  პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიაზე საუბრისას, რომლებიც ქონებრივი 

დეკლარაციის ფარგლებში მუშავდება, აღვნიშნოთ ფინანსური მონაცემების დამუშავება და, 

ასევე, კიდევ ერთი საინტერესო თემა - დეკლარაციის ფარგლებში სხვა პირების (ოჯახის 

წევრების) პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ზემოთ ჩემოვთვალეთ სრულფასოვანი ნუსხა 

იმ პერსონალური მონაცემებისა, რომლებიც დეკლარაციის შესავსებად მუშავდება. აღსანიშნავია, 

რომ ჩამოთვლილ მონაცემთა დამუშავება ხდება მონაცემთა ავტომატური დამუშავებით164, რაც 

ნიშნავს იმას, რომ ის განთავსებულია, ინახება და ვრცელდება ელექტრონული ფორმით165. 

3. სხვა პირების პერსონალური მონაცემების დამუშავება დეკლარაციის ფარგლებში 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების სტანდარტზე საუბრისას ქონებრივი დეკლარაციის 

ფარგლებში დიდ ყურადღებას და ინტერესს იწვევს ის ფაქტი, რომ დეკლარაციის ფარგლებში 

ხდება თანამდებობის პირის პერსონალურ მონაცემთან ერთად, მისი ოჯახის წევრების 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებაც, იგივე მასშტაბით, როგორითაც თანამდებობის პირის 

პერსონალური ინფორმაციისა. ეს, ერთი მხრივ, პრობლემურია იქედან გამომდინარე, რომ ხდება 

აბსოლუტურად დამოუკიდებელი,  საჯარო ვალდებულების არმქონე პირების პერსონალური 

ინფორმაციის დამუშავება, რაც, თავისთავად, სამართლებრივი დისკომფორტის შემქმნელია 

სუბიექტისთვის, თუმცა, ამ შემთხვევაში, უფრო მნიშვნელოვან და საინტერესო გარემოებას 

წარმოადგენს საკითხი: არის თუ არა თანამდებობის პირის პერსონალური მონაცემები მისი 

ოჯახის წევრების ვინაობის გასაჯაროება?  საკითხი მეტ სენსიტიურობას იძენს, როდესაც საქმე 

გვაქვს არასრულწლოვან ოჯახის წევრებთან. 

აღნიშნულ შემთხევაში, თუ ამოვალთ პერსონალური ინფორმაციის იმ განმარტებიდან166, რომ 

პერსონალური ინფორმაციაა ნებისმიერი იდენტიფიცირებული ან იდინტიფიცირებადი პირის 

შესახებ ნებისმიერი მონაცემი, მაშინ იკვეთება, რომ ოჯახის წევრის ვინაობით - სახელით და 

გვარით, შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება, ამიტომ ოჯახის წევრების ვინაობა შეგვიძლია 

მოვიაზროთ პერსონალური მონაცემად და აღნიშნული საკითხი განვიხილოთ იმ ჭრილში, რომ 

ოჯახის წევრების პერსონალური მონაცემების დამუშავებით, უფრო სწორად კი ვინაობის 

გამხელით, მუშავდება თანამდებობის პირის პერსონალური ინფორმაციაც, რაც თანამდებობის 

პირის უსაფრთხოების შეგრძნების სტანდარტს ამცირებს და აღნიშნული შეგრძნება მის 

პროფესიულ დამოუკიდებლობას უშლის ხელს167.  

ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ რამდენად მიზანშეწონილია აღნიშნული პერსონალური 

ინფორმაციის დამუშავება დეკლარაციის ფარგლებში, შეიძლება ითქვას, რომ, მიუხედავად 

თანამდებობის პირის მიმართ რეალური დისკომფორტისა,  მიზნობრივი თვალსაზრისით, 

ბევრად უფრო მეტი სამართლებრივი სიკეთის მომტანია აღნიშნული პერსონალური 

ინფორმაციის დამუშავება, სანდოობისთვის და კორუფციის აღმოფხვრისთვის აუცილებელია,  

                                                           
163 სხირტლაძე  ნ., პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი ასპექტები, თბილისი, 2017, 36 
164 საჯარო სამსახურის ბიუროს ოფიციალური ვებ-გვერდი იხ. http://www.csb.gov.ge/ge/ 
165 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა 

საქართველოში, 2014, 7. 
166 ჯოხაძე გ., ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო, რედ კორკელია კ., 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა ადამიანის უფლებათა კონტექსტში: საქართველოს მაგალითი, გამოწვევები და 

ტენდენციები,თბილისი, 2011, 329 
167 სხირტლაძე  ნ., პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი ასპექტები, თბილისი, 2017, 51-55 

http://www.csb.gov.ge/ge/%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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თუმცა რადგან მომეტებულ  ყურადღებას საჭიროებს არასრულწლოვანთა პერსონალური 

ინფორმაციის დამუშავება, ალბათ, უმჯობესია, ამ საკითხზე მეტი დოქტრინალური მუშაობა და 

პრაქტიკის იმგვარი დამკვიდრება, რომ არც არასრულწლოვნის და არც თანამდებობის პირის 

ინტერესს არ შეექმნას საფრთხე და არც ქონებრივი დეკლარაციის ფუნდამენტური მიზნების 

რღვევა დაიწყოს.  

 

4. ფინანსური ინფორმაციის დამუშავება ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში 

რაც შეეხება პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებას ფინანსური კუთხით, ქონებრივ 

დეკლარაციაში, აქ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ერთი უდავო გარემოება, შეგვიძლია თამამად 

ვთქვათ, რომ ქონებრივი დეკლარაციის ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას წარმოადგენს 

თანამდებობის პირის ქონებრივი ინფორმაცია, რადგან სწორედ ქონებრივი მდგომარეობის 

გამჭვირვალეობა და ღიაობა ახდენს კორუფციის პრევენციას, ასევე მოქალაქეებსაც 

ყოველწლიურად განახლებული ქონებრივი დეკლარაციით შეუძლიათ თვალი ადევნონ 

თანამდებობის პირის ქონებრივ პროგრესსა თუ რეგრესს, რაც თანამდებობის პირის მიმართ 

სანდოობის ხარისხის ზრდის უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა. 

 რაც შეეხება უშუალოდ ფინანსურ ინფორმაციას, აქ უნდა აღინიშნოს, რომ მისი დამუშავების 

ლეგიტიმური მიზანი168 სადაო არ არის, თუმცა საინტერესოა, რა მუშავდება ფინანსური, 

ქონებრივი ინფორმაციის სახით - ინფორმაცია საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შესახებ, 

გასავლების და შემოსავლების შესახებ, ანაბრების და დაგროვებული ქონების შესახებ, 

აღნიშნული გარემოებიდან კი არც ერთი წარმოადგენს სადაო გარემოებას, რომელსაც 

მომეტებული შეფასება სჭირდება სტატიის ფარგლებში, თუმცა თუ გავამახვილებთ ყურადღებას 

იმაზე, რომ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების დეკლარაციაში ფიქსირებისას იწერება მისი 

მისამართი, რაც, ჩვენი აზრით, სადავოა და ასევე ბუნდოვანია მისი ლეგიტიმური მიზანი, 

კერძოდ, უძრავი ქონების, მათ შორის საცხოვრებელი სახლის მისამართის ფიქსირებისას ჩნდება 

კითხვა- რა კანონიერი მიზანი შეიძლება ჰქონდეს აღნიშნული კატეგორიის ინფორმაციის 

დამუშავებას? კითხვაზე პასუხი კი არც თუ ისე რთულია - აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავება 

მოკლებულია კანონიერ მიზანს, რადგან მთავარია ფიქსირდებოდეს დეკლარაციაში ლოკაცია, 

სადაც აქვს თანამდებობის პირს ბინა( მაგ თბილის, საბურთალო), შემდეგ იყოს აღნიშნული, 

რამდენად არის შეფასებული მოცემული უძრავი ქონება, მისი კვადრატულობა და ა.შ., თუმცა 

ზუსტი მისამართის მითითება, თუ რომელ ქალაქში, რომელ რაიონში, რომელ კორპუსში რომელ 

სადარბაზოსა და რა ნომერ ბინაში ცხოვრობს თანამდებობის პირი, სამართლებრივ მიზანს 

მოკლებულია. მეტიც, აღნიშნული სწორხაზოვნად უქმნის საფრთხეს თანამდებობის პირს და 

პროფესიულ დამოუკიდებლობაზე ახდენს გავლენას და უკარგავს უსაფრთხოების შეგრძნებას, 

რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი საცხოვრებელი სახლის მისამართი ცნობილია ნებისმიერი 

პირისთვის, რომელსაც აღნიშნული ინფორმაციის ცოდნის, მხოლოდ და მხოლოდ, სურვილი 

აქვს. 

სწორედ ზემოთ ხსენებული გარემოებების გათვალისწინებით,  ჩვენი აზრით, არ არის 

სამართლებრივ მიზანთან პირდაპირპრორციული და, მეტიც, თანამდებობის პირისთვის 

საფრთხის შემცველია, როდესაც მუშავდება მისი ზუსტი მისამართი ქონებრივი დეკლარაციის 

ფარგლებში. 

5. როგორ ხდება თანამდებობის პირების  ქონებრივი დეკლარაციის შევსება საზღვარგარეთ  

                                                           
168სხირტლაძე  ნ., პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი ასპექტები, თბილისი, 2017, 95 
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საინტერესოა, თუ როგორ ხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვა საზღვარგარეთ, ამის 

სადემონსტრაციოდ კი განვიხილავთ ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითს. აშშ-ში 

ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულებას აწესებს კანონი და განსაზღვრავს ასევე 

მისი წარდგენისა და დამუშავების სტანდარტებს. აქაც ისევე, როგორც საქართველოში, 

ყოველწლიურად ხდება თანამდებობის პირების მიერ ქონებრივი მდგომარეობის დაფიქსირება, 

თუმცა ამერიკის შიდასამართლებრივი სისტემა, განსხვავებით საქართველოს 

შიდასამართლებრივი სისტემისგან, ქონებრივი დეკლარაციის  აღნიშნული მოდელის გარდა, 

იცნობს კონფიდენციალური ქონებრივი დეკლარაციის სისტემას, რომელიც გამოიყენება იმ 

პირების მიმართ, რომელთაც სტანდარტული ქონებრივი დეკლარაციის წარდგენის მოვალეობა 

არ აქვთ კანონმდებლობის მიხედვით, თუმცა. მათი სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, 

არსებობს ინტერესთა კონფლიქტის საფრთხე, ასე მაგალითად, თუ პირი მუშაობს აუდიტორად, 

მას ევალება უშუალო ხელმძღვანელს წარუდგინოს ნაკლებად კონკრეტიზებული ქონებრივი 

დეკლარაცია, რომელიც არ არის საჯარო, თუმცა ცნობილია დამსაქმებლისთვის და მისი 

ქონებრივი მდგომარეობის კონტროლი არ არის რთული169. 

ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკაცრად კონკრეტიზებულია იმ 

ინფორმაციის ნუსხა, რაც უნდა დამუშავდეს ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში და ეს ნუსხა 

საქართველოსთან შედარებით ბევრად ფართოა და ასევე ის გამოირჩევა იმით, რომ უფრო 

დეტალიზებულია, თუმცა ნებისმიერი ინფორმაცია წარმოადგენს ლეგიტიმურ მიზანთან 

პირდაპირპროპორციულ საჭიროებას. ასევე აღსანიშნავია საქართველოსა და ამერიკას შორის ის 

განსხვავებაც, რომ  საქართველოში მხოლოდ მაღალი თანამდებობის პირები ავსებენ ქონებრივ 

დეკლარაციას, აგრეთვე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება არაელექტრონული საშუალებითაც170, ასევე 

საერთაშორისო მიდგომებზე საუბრისას უპრიანია ყურადღება გავამახვილოთ ერთ-ერთ 

გარემოებაზე, რომლის მიხედვითაც, პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება ქონებრივი 

დეკლარაციის ფარგლებში და მათი შენახვა რეგლამენტირებული უნდა იყოს კანონმდებლობით, 

რაზეც საქართველოში არ არის ყურადღება გამახვილებული და აღნიშნული საკითხი ღიად 

რჩება. 

დასკვნა   

როგორც ვხედავთ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა მნიშვნელოვან ეტაპზეა, ამ კუთხით 

მიმდინარეობს დოქტრინალური, სასამართლო და საკანონმდებლო პროცესები, თუმცა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების სტანდარტები მაინც განუვითარებელია რიგ 

საკითხებსა და მიმართულებებში. ერთ-ერთია სწორედ ქონებრივი დეკლარაცია, რომლის 

შევსებაც მაღალი თანამდებობის პირების ვალდებულებაა თანამდებობაზე გამწესებისთანავე. 

ქონებრივი დეკლარაციის შევსება კი ავტომატურად ნიშნავს, ისეთი მონაცემების დამუშავებას, 

როგორიც არის ტიპური ანკეტური მონაცემები, ქონებრივი ინფორმაცია, ოჯახის წევრების 

ვინაობა და მათ შესახებ ცნობები, ასევე დეკლარაციაშია მითითებული უძრავი ქონების 

მისამართი, მათ შორის საცხოვრებელი მისამართები, აღნიშნული ინფორმაციის დამუშავების 

შეზღუდვა  და საკანონმდებლო მოუწესრიგებლობა, თავის მხრივ, არღვევს თანამდებობის პირის 

მიმართ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სტანდარტს, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქონებრივი 

დეკლარაცია შეიცავს ისეთ მონაცემს, რომლის დამუშავებას არათუ კანონიერი მიზანი და 

მიზეზი არ აქვს, არამედ საფრთხის შემქმნელია თანამდებობის პირისთვის და ასევე გავლენას 

ახდენს თანამდებობის პირის პროფესიულ დამოუკიდებლობაზე. ამასთანავე, საინტერესოა 

ქონებრივი დეკლარაციის ელექტრონული განთავსების საკითხი და ასევე ის, თუ რამდენი ხნის 

                                                           
169 თანამდებობის პირთა ქონებრვი დეკლარაციების წარდგენის წესი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და 

საქარტველოში, საჯარო სამსახურის ბიურო, 3 იხ.  http://csb.gov.ge/uploads/Asset-Declaration-Disclosure-System.pdf 
170 http://clerk.house.gov/public_disc/index.aspx  [11.01.2020]   

http://csb.gov.ge/uploads/Asset-Declaration-Disclosure-System.pdf
http://clerk.house.gov/public_disc/index.aspx
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განმავლობაში უნდა მუშავდებოდეს ან ინახებოდეს აღნიშნული ინფორმაცია ელექტრონულად, 

თანამდებობის პირის მიერ თანამდებობის დატოვების შემდეგ. 

მართალია ქონებრივი დეკლარაციის მაღალ სამართლებრივ საჭიროებაზე არ ვდაობთ და ის 

ფუნდამენტურ მიზნებს ემსახურება, თუმცა, აუცილებელია, კიდევ ერთხელ გადაიხედოს 

ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში დამუშავებული პერსონალური ინფორმაციები და 

შეფასდეს მათი დამუშავების სამართლებრივი მიზანი, რაც, თავის მხრივ, დააწესებს 

თანამდებობის პირების მიმართ პერსონალური ინფორმაციის დაცვის მაღალ სტანდარტებს 

ქონებრივი დეკლარაციის ფარგლებში. 
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                                                         მარიტა გორგილაძე 

                                      თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

                                                             ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 

 

ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების პერსონალური მონაცემების 

დაცვა 
 

შესავალი 

21-ე საუკუნე ტექნოლოგიური განვითარების ეპოქაა, რაც, რა თქმა უნდა, კაცობრიობის უდიდესი 

მიღწევაა, თუმცა ამ მიღწევას შესაბამისი თანმდევი პრობლემებიც ახლავს, განსაკუთრებით კი, 

პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით. ახლა კიდევ უფრო რთული გახდა ადამიანმა 

სათანადოდ დაიცვას საკუთარი პერსონალური მონაცემები, მით უმეტეს, როდესაც საკითხი 

ეხება არასრულწლოვან ბავშვებს - ხშირ შემთხვევაში ისინი მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას 

დაიცვან საკუთარი თავი. არასრულწლოვან ბავშვებში კი ცალკე უნდა გამოიყოს ძალადობის 

მსხვერპლნი. 

 წინამდებარე ნაშრომში ორი მიმართულებით იქნება განხილული ძალადობის მსხვერპლი 

ბავშვების პერსონალური მონაცემების დაცვა, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ორგანოების 

წარმომადგენლების და, მეორე მხრივ, მედიის მიერ როგორ ხდება ამ მონაცემების დაცვა. 

სამწუხაროდ, ხშირად ფიქსირდება შემთხვევები როდესაც საჯარო სკოლების, საგამოძიებო 

ორგანოების უფლებამოსილი პირების მიერ ხდება ისეთი პერსონალური მონაცემების 

გამჟღავნება, როგორიც სახელი, გვარი, მისამართია. მედიაში კი, იქნება ეს ბეჭდური, 

ტელემაუწყებელი თუ სოციალურ ქსელში წარმოდგენილი საშუალებები, ფოტოებითაც კი 

ახდენენ იდენტიფიცირებას მსხვერპლი ბავშვების. ხშირად ტელევიზიით გადაიცემა სიუჟეტი, 

რომელშიც არასრულწლოვნის სახე დაფარულია, თუმცა იქვე ვიგებთ რომელ სოფელში მოხდა 

შემთხვევა, რომელ სკოლაში დადიოდა, ეს, რა თქმა უნდა, პირდაპირ აძლევს ტელემაყურებლებს 

იმის საშუალებას, რომ მარტივად ამოიცნონ ან მოძებნონ მსხვერპლი. სოციალურ ქსელში კი, 

ონლაინ მედიაში როდესაც იწერება სტატია, მსხვერპლის პირადი პროფილიც კი შეიძლება იყოს 

სტატიაზე მიმაგრებული. მკითხველს კი ეძლევა შესაძლებლობა  მარტივად მოძებნოს იმავე 

სოციალურ ქსელში აღნიშნული პიროვნება. პრაქტიკაში ამან რიგი პრობლემები შეიძლება 

შექმნას. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის  ინსპექტორის აპარატი მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით 

და შესაძლო დარღვევებზე, მოქალაქეთა განცხადებებს განიხილავს. გადაწყვეტილებები გამოაქვს 

აღნიშნულ განცხადებებზე. სამწუხაროდ, მსგავს თემებზე მიმართვიანობა ძალიან დაბალია. რაც 

იმაზეც მიუთითებს, რომ რიგ შემთხვევებში ინფორმაცია არ აქვთ მსხვერპლებს და მათ 

წარმომადგენლებს. მათ არ იციან, რომ აღნიშნული ქმედება დარღვევაა და შეუძლიათ საკუთარი 

უფლებების დაცვა. მსხვერპლი ბავშვების უფლებებზე ამ ჭრილში ყურადღების გამახვილება 

ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი ხშირად სოციალური სტიგმატიზაციის ობიექტებიც 
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ხდებიან, მათი პერსონალური მონაცემების გამჟღავნება კი კიდევ უფრო უწყობს ხელს 

აღნიშნულს. 

 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ 2018 

წლის ანგარიშში, ცალკე თავი არის გამოყოფილი არასრულწლოვანთა  შესახებ მონაცემების 

დამუშავებასთან დაკავშირებით. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ არასრულწლოვნების შესახებ 

ინფორმაციას განსაკუთრებული დაცვა სჭირდება. განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა 

ეკისრებათ სკოლებს, სადაც მოსწავლეების შესახებ მოცულობითი და განსაკუთრებული 

კატეგორიის მონაცემები ინახება. შესაძლოა, გამოუსწორებელი ზეგავლენა მოახდინოს 

არასრულწლოვნის შემდგომ ცხოვრებაზე, შეზღუდოს მისი პირადი ცხოვრებისა და პიროვნების 

თავისუფალი განვითარების უფლებები. ინსპექტორმა ანგარიშში ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, 

რომ არასრულწლოვნის პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ორგანიზაციებმა უნდა 

გაითვალისწინონ არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესები და მისი აზრი, ასაკისა და 

სიმწიფის შესაბამისად, საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა მუდმივად უნდა იზრუნონ 

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლებაზე. 

არასრულწლოვნის მონაცემების დამუშავებისას, დარღვევათა პრევენციისა და მონაცემთა 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, ორგანიზაციამ აწარმოოს მონაცემთა 

დამუშავების პროცესის ჯეროვანი მონიტორინგი და მოახდინოს ადეკვატური რეაგირება 

გამოვლენილ დარღვევებზე.171 პრაქტიკაში, სამწუხაროდ, ხშირად არასრულწლოვნის საუკეთესო 

ინტერესების დაცვა არ ხდება. ამაზე მიუთითებს, თუნდაც ბოლო დროინდელი მოვლენები - 

აღაიანში მომხდარი ტრაგედია, რომელშიც ბრალდებული არასრულწლოვანი პირია და, 

ამავდროულად, იგი თვითონ არის მსხვერპლი. ამ ამბის გაშუქება ყველანაირი პერსონალური 

მონაცემების დარღვევით მოხდა. ამაზე მიუთითებს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 

გადაწყვეტილებებიც. ტელეკომპანია რუსთავი 2, მაესტრო, პრაიმ ტაიმი, რეზონანსი, პლუს კვირა 

არის ის მედია საშუალებები, რომლებსაც დარღვევები დაუდგინა გაშუქების დროს. 172 სწორედ, 

აქედან გამომდინარე, ძალიან საინტერესოა იმის კვლევა, თუ რა არის მიზეზი არსებული მწვავე 

მდგომარეობისა, რომელსაც ვაწყდებით არასრულწლოვანი ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 

პერსონალური მონაცემების დაცვის ასპექტით. 

1. ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა 

1.1. ეროვნული კანონმდებლობა 

 ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ 

განსაკუთრებული მოწესრიგება კანონმდებლობაში არ არსებობს, თუმცა შესაძლებელია 

ზოგადად მიმოხილვა არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების შესახებ არსებული 

რეალობის. საქართველოს კონსტიტუციის მე-15 მუხლი განსაზღვრავს, ადამიანის პირადი და 

ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობას173, ხოლო მე-18 მუხლი კი - საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობას.174 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ საქართველოს კანონი 

განსაზღვრავს მონაცემთა დამუშავების პრინციპებსა და საფუძვლებს. აქ ცალკე გამოყოფილი არ 

არის არასრულწლოვანი პირის მონაცემების დაცვის პრინციპები. თუმცა, არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების კოდექსის მე-13 მუხლი სწორედ არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების 

                                                           
171 ანგარიში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ. 2018 

იხ. [http://newadmin.personaldata.ge/wp-content/uploads/2019/03]  
172 ქარტიის საბჭომ რამდენიმე პრინციპის დარღვევა დაადგინა აღაიანში მომხდარი ტრაგედიის გაშუქებისას. 

იხ. [https://www.qartia.ge/ka/siakhleebi/article/72014-qartiis-sabtcom-ramdenime-principis-darghveva-daadgina-aghaianshi-

momkhdari-tragediis-gashuqebisas] 
173  საქართველოს კონსტიტუცია (24.08.1995); მე-15 მუხლი,  

იხ.  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=12]  
174 საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995); მე-18 მუხლი, 

იხ. [https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=12 ] 
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დაცულობას განსაზღვრავს.175 არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების დაცვა რომ 

მნიშვნელოვან პრობლემად იქცა და ეს რეგულირებას საჭიროებს, ამაზე მიუთითებს „ბავშვის 

უფლებათა კოდექსის“ პროექტიც, რომლის 70-ე მუხლი განსაზღვრავს ბავშვის პერსონალური 

მონაცემების დაცვას. პირველი ნაწილი: დაუშვებელია რაიმე ფორმით, მათ შორის, მედიის 

საშუალებით, გასაჯაროვდეს ადმინისტრაციულ წარმოებაში ან სასამართლო პროცესში 

მონაწილე ბავშვის პერსონალური მონაცემები, რომელსაც შეუძლია გაამჟღავნოს ან არაპირდაპირ 

მიუთითოს ბავშვის ვინაობაზე, როგორიცაა გამოსახულება, ბავშვის ან ბავშვის ოჯახის 

დეტალური აღწერა, სახელები ან მისამართები, აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები და სხვა მსგავსი 

ინფორმაცია.176 ძალადობის მსხვერპლი ბავშვები ხშირ შემთხვევაში არიან სწორედ სასამართლო 

პროცესის მონაწილენი. აღნიშნული მუხლის ამდაგვარად ჩამოყალიბება მიუთითებს სწორედ 

პრაქტიკაში აღნიშნული თემატიკის პრობლემატურობაზე.  

მნიშვნელოვანი დარღვევები, როგორც წესი, არასრულწლოვანთა პირადი მონაცემების გაცემისას 

ფიქსირდება პროკურატურის წარმომადგენლების, პროკურორების მხრიდან. სიუჟეტებსა და 

სტატიებში, ხშირ შემთხვევაში, ჟურნალისტები ასახელებენ, რომ პროკურორის მიერ 

მოწოდებულ ინფორმაციას ავრცელებენ. 2017 წლის 29 მაისიდან ძალაში შევიდა საქართველოს 

პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსი, რომლის მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილი საგანგებოდ 

აღნიშნავს, რომ პროკურატურის მუშაკმა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას  უნდა 

უზრუნველყოს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დაცვა. მე-14 მუხლი იმავე კოდექსისა კი, ცალსახად აღნიშნავს, რომ 

დაუშვებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონისა და სამართლებრივი აქტების მოთხოვნათა დარღვევა ან/და 

პერსონალური ინფორმაციის კანონით დადგენილი წესის უგულებელყოფით მესამე პირთათვის 

გამჟღავნება.177 

მსგავსი პრობლემები ფიქსირდება სკოლების წარმომადგენლების მხრიდანაც. ისინი ხშირად 

გააზრებულად თუ გაუაზრებლად არასრულწლოვანთა პერსონალურ მონაცემებს ავრცელებენ 

დარღვევით. ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის მეორე თავი კი მოსწავლის, 

მშობლის, და მასწავლებლის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს იცავს. მე-11 მუხლის 

მეორე ნაწილი კი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს უფლება 

აქვთ, მიიღონ სკოლაში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, გარდა პერსონალური მონაცემების 

შემცველი ინფორმაციისა. მე-17 მუხლი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობას შეეხება, მისი 

მეორე ნაწილი კი ადგენს, რომ მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის პერსონალური 

მონაცემების შეგროვებას და შენახვისას, სკოლა ვალდებულია, იხელმძღვანელოს კონკრეტულად 

ამ კანონით, ასევე ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით.  ხოლო რაც შეეხება მედიაში 

ჟურნალისტების მიერ პერსონალური მონაცემების დაცვას, ჟურნალისტებზე არ ვრცელდება 

საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების შესახებ, თუმცა ქარტიის პრინციპები 

მოქმედებს მათზე. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია ხელმძღვანელობს ქარტიის 

პრინციპებით, მე-8 პრინციპი ქარტიის კი სწორედ ბავშვთა უფლებებს შეეხება. ჟურნალისტი 

ვალდებულია, დაიცვას ბავშვის უფლებები. პროფესიული საქმიანობისას უპირატესი 

მნიშვნელობა მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს, არ მოამზადოს და არ გამოაქვეყნოს ბავშვების 

შესახებ ისეთი სტატიები ან რეპორტაჟები, რომლებიც საზიანო იქნება მათთვის. ჟურნალისტმა 

არ უნდა ჩამოართვას ინტერვიუ და არ უნდა გადაუღოს ფოტო 16 წელზე ნაკლები ასაკის 

მოზარდს მშობლის ან მეურვის თანხმობის გარეშე იმ საკითხებზე, რომლებიც მისი ან სხვა 

                                                           
175 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი (12.06.2015), მე-13 მუხლი.  

იხ. [https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2877281?publication=12] 
176 საქართველოს კანონი ბავშვის უფლებათა კოდექსი (20.09.2019), 70-ე მუხლი. 

 იხ. [https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/214084?] 
177 საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსი (25.05.2017), მე-14 მუხლი.  

იხ. [https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679145?publication=0] 
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რომელიმე მოზარდის კეთილდღეობას ეხება.178  ეროვნულ საკანონმდებლო დონეზე 

მომწესრიგებელი აქტების სიმცირე, თუნდაც არასრულწლოვანთა დაცვის კუთხით არ დგას. 

 

 

1.2. საერთაშორისო კანონმდებლობა 

ეროვნული კანონმდებლობის გარდა, არსებობს რიგი საერთაშორისო აქტებისა, რომლითაც 

სახელმწიფოს პერსონალური მონაცემების დაცვის პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი. მათ შორის, 

ევროპის საბჭოს კონვენცია, რომლის რატიფიცირება ჯერ კიდევ 2005 წელს მოხდა, 

„პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის 

შესახებ“.179 2013 წელს კი საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ იქნა 

პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ 

კონვენციის დამატებითი ოქმი, ზედამხედველობით ორგანოებთან და მონაცემთა 

ტრანსსასაზღვრო გადინებასთან დაკავშირებით.180 2018 წლის 25 მაისს კი ძალაში შევიდა 

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულირება (General Data Protection Regulation-GDPR), რომელმაც 

ჩაანაცვლა 1995 წელს მიღებული მონაცემთა დაცვის დირექტივა (Data Protection Directive), GDPR 

ადამიანებს უფლებას აძლევს გააპროტესტონ მათი მონაცემების დამუშავება. ეს ორგანიზაციებს 

ავალდებულებს დაადასტურონ, რომ კანონიერი და საკმარისი მიზეზი აქვთ დასამუშავებლად. 

ადამიანებს ასევე შეუძლიათ არასწორი მონაცემის შესწორება მოითხოვონ დამმუშავებლისგან. ეს 

უფლებები საქართველოს მოქალაქეებსაც აქვთ: მათ შეუძლიათ მოითხოვონ, რომ მათზე 

მონაცემები განახლდეს, წაიშალოს, დროებით შეიზღუდოს და ა.შ.181 აუცილებლად 

განსახილველი საკითხია GDPR-ის მიერ არასრულწლოვანთა პერსონალური მონაცემების 

დაცვის შესახებ რეგულირება. აქ პირდაპირ არის მოცემული, რომ არასრულწლოვნები 

სარგებლობენ პერსონალური მონაცემების დაცვის განსაკუთრებული უფლებით, რადგან 

მათთვის შეიძლება ნაკლებად იყოს ცნობილი ის რისკები, შედეგები, დაცვის მექანიზმები და 

მათი უფლებები, რომლებიც უკავშირდება პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. კერძოდ, 

ამგვარი განსაკუთრებული დაცვა უნდა შეეხოს არასრულწლოვნების პერსონალური მონაცემების 

გამოყენებას მარკეტინგის მიზნებისთვის.182  

გარდა საკანონმდებლო აქტებისა, ჟურნალისტების მიერ ბავშვთა საკითხების გაშუქებაზე, 

გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ 

ხდება მონიტორინგის ჩატარება და ანგარიშების სახელმძღვანელო ფორმით გამოცემა. 2016 წელს 

გამოიცა „ბავშვთა საკითხების გაშუქების სახელმძღვანელო პრინციპები“, ზოგადი პრინციპების 

ჩამონათვალში თავდაპირველად ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ ჟურლანისტმა უპირატესი 

მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს ბავშვის ინტერესებს, არ მოამზადოს ისეთი მასალა, რომელიც 

საზიანო იქნება მისთვის. ასევე ზოგად პრინციპებშია მოცემული, რომ ჟურნალისტმა უნდა 

ეცადოს, არ გამოიყენოს სოციალურ ქსელში არასრულწლოვნის მიერ/შესახებ განთავსებული 

ფოტოები ან ინფორმაცია, თუ ეს რედაქციულად არ არის დასაბუთებული. სოციალურ ქსელში 

გავრცელებულ ინფორმაციას ორმაგი გადამოწმება სჭირდება, რადგან მცდარი ინფორმაციის 

                                                           
178 ქარტიის პრინციპები იხ.  [https://www.qartia.ge/ka/mthavari-gverdis-aikonebi/article/30513-preambula] 
179 კონვენცია „პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ 

(08.11.2001)  იხ. [file:///C:/Users/USER/Downloads/convention-108.pdf]  
180 პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ დამატებითი ოქმი, 

რატიფიცირებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 2013 წელს.  იხ. [file:///C:/Users/USER/Downloads/Additional-

Protocol-To-The-Convention.pdf] 
181 სტატია „რა არის GDPR და რატომაა იგი საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი’’, 2018 

იხ. [http://vaba.co/ge/blog/ra-aris-gdpr-da-ratomaa-igi-sakartvelostvis-mnishvnelovani] 
182 ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაცია (GDPR)- ქართული თარგმანი(EU-2016/679)  

იხ. [https://personaldata.ge/ka/legislation] 
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გავრცელების რისკი უფრო მაღალია. რა თქმა უნდა, ცალკე არის მოცემული ის საკითხი, თუ 

როდის უნდა მოხდეს ბავშვის სახის დაფარვა - უპირობოდ, აუცილებლად არის მიჩნეული,  როცა 

ძალადობის/დანაშაულის მსხვერპლია, ამის შემდეგ კი განსაზღვრული არის 6 სხვადასხვა 

შემთხვევა, როდესაც უნდა დაიფაროს ბავშვის სახე. ბავშვის სახის დაფარვა არ არის საკმარისი 

მისი სრულად არაიდენტიფიცირებისათვის, ხშირად მისი ამოცნობა შესაძლებელია გარემოს 

აღწერით, ან სხვა რესპოდენტების იდენტიფიცირებისათვის.183 პერსონალური მონაცემების 

დაცვაზე, როდესაც ვსაუბრობთ ხშირ შემთხვევაში სწორედ პრობლემა არის ეს. ძალადობის 

მსხვერპლი ბავშვების იდენტიფიცირება მარტივად ხდება მომზადებული სიუჟეტებისა და 

სტატიების მეშვეობით. 

2. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის პრაქტიკა 

 სამწუხაროდ მიმართვიანობა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვასთან დაკავშირებით, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არის ძალიან დაბალი. ეს სხვადასხვა 

ფაქტორებით არის განპირობებული, თუმცა რამდენიმე გადაწყვეტილების განხილვა მაინც არის 

შესაძლებელი, რომლებიც სწორედ  ბავშვების პერსონალური მონაცემების დაცვას შეეხება.  

       2018 წლის 15 თებერვლის გადაწყვეტილება 

 აღნიშნულ შემთხვევაში, ინსპექტორის აპარატს მიმართა არასრულწლოვანი შვილის მშობელმა. 

ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში მოხდა კონფლიქტი, რომლის მონაწილეც აღნიშნული 

არასრულწლოვანი იყო. 2017 წლის 14 დეკემბერს ამავე სკოლის მშობლებმა წერილობითი 

განცხადებით მიმართეს სკოლის დირექტორს, სადაც გამოხატული იყო გარკვეული 

პრეტენზიები განმცხადებლის შვილის მიმართ. აღნიშნულ ფაქტზე ინტერნეტ გამოცემამ 

ვებგვერდზე გამოაქვეყნა სტატია და გაასაჯაროვა სკოლის მშობლების ხსენებული განცხადების 

ფოტო. აპარატში წარმოდგენილ განცხადებას ერთვოდა ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

განცხადების ე.წ „სქრინშოთი“. აღნიშნულ განცხადებაში მითითებულია, რომ ამავე კლასის ორ 

მოსწავლესთან (სახელისა და გვარების მითითებით) აქვს სისტემური კონფლიქტი, ამასთანავე, 

ბებიაზე იყო მითითება (სახელისა და გვარის მითითებით), რომ ერეოდა ბავშვების 

ურთიერთობაში და შეურაცხყოფას აყენებს ბავშვების მშობლებს. განცხადებას ხელს აწერს 

სკოლის მეორე კლასის მოსწავლეთა ხუთი მშობელი.  

განცხადებას არ ერთვოდა განმცხადებლის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამასთანავე, განცხადებაში არ იყო მითითებული იმ სუბიექტის 

დასახელება/ვინაობა, რომელმაც განმცხადებლის აზრით, ინფორმაცია კანონის დარღვევით 

გადასცა მესამე პირს.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, განცხადებას დაუდგინა ხარვეზი და 

განმცხადებელს დაევალა გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 10(ათი) დღის ვადაში წარმოედგინა 

მისი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე 

მიეთითებინა მონაცემთა დამმუშავებელი, რომელმაც მისი მოსაზრებით უკანონოდ გაამჟღავნა 

მისი არასრულწლოვანი შვილის მონაცემები. 2018 წლის 8 იანვარს განმცხადებელმა წარმოადგინა 

დაბადების მოწმობა და დამატებით მიუთითა, რომ სკოლას მშობლების განცხადება ჩაბარდა 2017 

წლის 14 დეკემბერს, ხოლო მედია საშუალებებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2017 წლის 18 

დეკემბერს. განმცხადებელი მიიჩნევდა, რომ სკოლამ გაუმჟღავნა აღნიშნული განცხადება 

ჟურნალისტს. 2018 წლის 10 იანვარს კი განცხადება მიღებულ იქნა განსახილველად და აპარატის 

2018 წლის 12 და 29 იანვრის წერილებით, განცხადებაში მითითებულ გარემოებებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის წარმოდგენა ეთხოვა სკოლას და შპს-ს. ვებ-გვერდის 

                                                           
183 საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია და გაეროს ბავშვთა ფონდი, ბავშვთა საკითხების გაშუქება 

(სახელმძღვანელო წესები), 2016, 5-6. 

იხ. [https://www.qartia.ge/media/1000907/2017/07/24/17a99f0b5c1f748aabc321d3d023bf1e.pdf] 
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წარმომომადგენლის მიერ გაკეთებულ განმარტებაში იკითხება, რომ სკოლაში შესაძლო 

ბულინგის ფაქტზე ვებ-გვერდმა გამოქვეყნა სტატია, სტატიის მომზადების პერიოდში 

ჟურნალისტი შეხვდა სკოლის დირექტორს, რა დროსაც სკოლის დირექტორმა მას გააცნო 2017 

წლის 14 დეკემბერის განცხადება. დირექტორის კაბინეტში და მისი თანხმობით, ჟურნალისტმა 

ფოტო გადაუღო აღნიშნულ განცხადებას, რაც შემდგომ, სკოლის თხოვნით, სტატიასთან ერთად 

გამოქვეყნდა. სკოლამ ზეპირი განხილვისას სატელეფონო რეჟიმში განმარტა: 2017 წლის 14 

დეკემბერს სკოლას ნამდვილად მომართა წერილობითი განცხადებით მეორე კლასის რამდენიმე 

მოსწავლის მშობელმა. ჟურნალისტი, რომელიც ინფორმირებული იყო სკოლაში მომხდარი 

კონფლიქტის შესახებ, დაინტერესდა რა ეტაპზე იყო განცხადებასთან დაკავშირებული საქმის 

მოკვლევა, თუმცა განცხადების ჟურნალისტისთვის გამჟღავნებისას, ფოტოს გადაღებას ადგილი 

არ ჰქონია, ვინაიდან, არ იყო აღნიშნულის აუცილებლობა. 2017 წლის 14 დეკემბრის განცხადება 

შემოვიდა პირადად დირექტორთან, ინახებოდა სკოლის დირექტორის კაბინეტში, საქაღალდეში 

და მასზე წვდომა ჰქონდა მხოლოდ დირექტორს. დირექტორის კაბინეტში შესვლის და იქ 

არსებული დოკუმენტაციის გატანისთვის კი აუცილებელია დირექტორის ნებართვა. 

განცხადებაზე შემდგომი რეაგირების მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტი გადაეგზავნა მხოლოდ 

სკოლის დისციპლინურ კომიტეტს და  სკოლას აღნიშნული დოკუმენტი მესამე პირებისათვის არ 

გაუმჟღავნებია, ამასთან სკოლისთვის უცნობია საიდან მოიპოვა ჟურნალისტმა განცხადების 

ფოტო და ვის შეიძლებოდა გაემჟღავნებინა იგი. ამის შემდეგ, აპარატის წარმომადგენელი 

ესაუბრა ჟურნალისტს, რომელმაც დაადასტურა რომ, შეხვდა სკოლის დირექტორს, რომელმაც 

გააცნო განცხადება და მისცა განცხადებისთვის ფოტოს გადაღების უფლებაც.  

სამოტივაციო ნაწილში ინსპექტორის აპარატმა განაცხადა: „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად უნდა მომხდარიყო პერსონალური მონაცემების 

დაცვა. სკოლის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შესაფასებლად 

გასათვალისწინებელია ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი აქტებიც. „ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის 

და მე-17 მუხლის შესახებ იმსჯელა. განსაკუთრებით კი პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 

შესახებ. ინსპექტორმა ასევე იმსჯელა მოწმე ჟურნალისტის შესახებ და აღნიშნა, რომ იგი - 

დაინტერესებული პირი, მხარე არ იყო. შესაბამისად, ჟურნალისტის ახსნა-განმარტებაში ეჭვის 

შეტანის საფუძველი არ არსებობდა. ასევე გადაწყვეტილებაში იკითხება შემდეგი მსჯელობა, რომ 

მართალია ჟურნალისტს შეიძლება ჰქონოდა გარკვეული სახის ინფორმაცია, თუმცა სკოლამ 

დაუდასტურა განცხადების არსებობა და სწორედ სკოლამ გახადა ჟურნალისტისთვის სრული 

შინაარსი ხელმისაწვდომი. ხაზგასმით არის სამოტივაციო ნაწილში აღნიშნული, რომ 

არასრულწლოვანი პირის საუკეთესო ინტერესების და მისი პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების განუხრელი დაცვა. სკოლა ვალდებულია, 

მოსწავლეების პერსონალური მონაცემების შემცველი დოკუმენტების ნებისმიერი მესამე 

პირისთვის გამჟღავნებისას, გაითვალისწინოს არასრულწლოვანთა საუკეთესო ინტერესები, 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლების არსებობა/არარსებობის საკითხი და 

დოკუმენტაციის გაცნობის საჭიროება. ინსპექტორმა აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელია, 

განცხადება თუ შეიცავდა განმცხადებლის არასრულწლოვანი შვილის თანაკლასელებთან 

სისტემური კონფლიქტის შესახებ ინფორმაციას, ამას შესაძლებელია ზეგავლენა მოეხდინა მის 

სამომავლო განვითარებაზე. გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არის მითითებული, რომ მონაცემთა 

დამმუშავებელი პირების, მით უფრო სკოლის მიერ, არასრულწლოვანი პირის პერსონალური 

მონაცემების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, რათა ზიანი არ მიადგეს 

არასრულწლოვანის ინტერესებს. არასრულწლოვნის პირადი ცხოვრების დაცვა განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ინფორმაციის ადრესატი მედია საშუალებაა, შესაბამისად, 

ინფორმაცია შესაძლებელია გასაჯაროვდეს და მარტივად ხელმისაწვდომი გახდეს პირთა 

განუსაზღვრელი წრისათვის, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ჰქონდა ადგილი. სკოლას 

საზოგადოებისთვის საინტერესო ინფორმაცია ჟურნალისტისთვის შეეძლო მიეწოდებინა 
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კონკრეტული პირების ვინაობის გამჟღავნების გარეშეც. გამჟღავნება არ ემსახურებოდა რაიმე 

კანონიერ მიზანს. შესაბამისად, ამ მსჯელობიდან გამომდინარე, ინსპექტორმა დაადგინა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენა და დააკისრა ადმინისტრაციული სახდელის 

სახით ჯარიმა. 184 აქიდან შესაძლებელია დავასკვნათ, რაოდენ მნიშვნელოვანია მსხვერპლი 

ბავშვების პერსონალური მონაცემების დაცვა და განსაკუთრებით მათი მედია 

საშუალებებისთვის მიწოდება. 

2.1. 2018 წლის 4 სექტემბრის გადაწყვეტილება 

აღნიშნული გადაწყვეტილება უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვის პერსონალური 

მონაცემების დაცვას არ შეეხება, თუმცა საინტერესოა, ვინაიდან ინსპექტორმა ამ შემთხვევაშიც 

იმსჯელა ბავშვთა პერსონალურ მონაცემებზე და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე. 2018 წლის 30 

მარტს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შიდა 

აუდიტის დეპარტამენტმა წერილით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს აცნობა, 

საჯარო სკოლის მასწავლებელმა, ამავე სკოლის 112 კლასის მოსწავლის, მშობლის მიმართ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასთან დაკავშირებული სასამართლო განხილვის შესახებ 

ინფორმაცია გაუმჟღავნა სკოლის სხვა მოსწავლეებს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით ფიქსირდებოდა 

მოსწავლის მშობლისა და მისი წარმომადგენლის განცხადება, რომელშიც იყო მითითებული, რომ 

მათ ჰქონდათ მტკიცებულებები, კონკრეტულად აუდიოჩანაწერები. ამ ჩანაწერებით, მისი 

განმარტებით, დგინდებოდა მასწავლებლის მიერ გამჟღავნებული ინფორმაცია. ამ ინფორმაციის 

საფუძველზე, ინსპექტორის აპარატმა სკოლის შემოწმება გადაწყვიტა. შემოწმების შედეგად 

დადგინდა, რომ მასწავლებელმა საგაკვეთილო პროცესში განიხილა შემდეგი ფაქტი, რომ დედა 

სასამართლომ ცნო სამართალდამრღვევად და შეუფარდა გაფრთხილება. აღნიშნული 

ინფორმაცია მასწავლებელმაც დაადასტურა, რომ ეს იმ მიზნით მოხდა, რომ სკოლის 

მოსწავლეებს სცოდნოდათ სიმართლე სასამართლო პროცესის შესახებ. სკოლის განმარტებით კი, 

სკოლას არ დაუვალებია მოსწავლეებისთვის  ინფორმაციის მიწოდება. პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორის აპარატმა იმსჯელა და აღნიშნა, რომ კანონი არ ვრცელდება ფიზიკური 

პირების მიერ მონაცემთა აშკარად პირადი მიზნებისათვის დამუშავებაზე, როდესაც მათი 

დამუშავება არ არის დაკავშირებული მის სამეწარმეო ან პროფესიულ საქმიანობასთან. ასევე 

იმსჯელა, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში მონაცემთა დამმუშავებელი პირის განსაზღვრისას 

არსებითია, რომ გამჟღავნებული ინფორმაცია შეეხებოდა სკოლაში მომხდარ ფაქტზე 

სასამართლო განხილვის შედეგებს, ინფორმაცია გაამჟღავნა სკოლის მოქმედმა მასწავლებელმა, 

მის მიერ ინდივიდუალურად განსაზღვრული მიზნით, ამასთან, უშუალოდ სასწავლო პროცესში 

პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას. განიმარტა ისიც, რომ მასწავლებლის მიერ 

სასწავლო პროცესში კონკრეტული მოსწავლის მიერ ინფორმაციის გამჟღავნება სცდება მხოლოდ 

პირადი მიზნებით ინფორმაციის დამუშავების ფარგლებს, ამდენად აღწერილ შემთხვევაში 

სახეზე იყო არასრულწლოვნის და მისი მშობლის შესახებ პერსონალური მონაცემების 

გამჟღავნების გზით დამუშავება, მონაცემთა დამმუშავებლის მასწავლებლის მიერ. აქედან 

გამომდინარე, მონაცემების დამუშავება შესაძლებელი იყო მხოლოდ კანონით 

გათვალისწინებული საფუძვლებისა და პრინციპების დაცვით. ამ შემთხვევაში, მონაცემთა 

დამუშავების კანონიერების შესაფასებლად, გასათვალისწინებელია, ზოგადსაგანმანათლებლო 

საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტებიც. „ზოგადი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მერვე მუხლი, ასევე მე-17, 21-ე. ის ფაქტი, რომ მოსწავლეებს შეიძლებოდა 

ჰქონოდათ გარკვეული ინფორმაცია სასამართლოში მიმდინარე საქმის, სავარაუდო 

სამართალდარღვევის თაობაზე, არ ათავისუფლებდა მასწავლებელს კანონის მოქმედების 

ფარგლებიდან. მოსწავლეების ახსნა-განმარტებიდან ირკვევა, რომ მათ ჰქონდათ ზოგადი და  

დაუზუსტებელი ინფორმაცია აღნიშნული სამართალდარღვევის შესახებ. თუმცა, 

მასწავლებელმა დაუდასტურა მათ აღნიშნული ფაქტი და ასევე მათთვის ხელმისაწვდომი გახადა 

                                                           
184 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი,  გადაწყვეტილება  №გ- 1/ 469/2018  



 

59 
 

სამართალწარმოების შედეგები. რაც მთავარია, ამ შემთხვევაში, მასწავლებელმა ვერ დაასაბუთა 

აღნიშნული ინფორმაციის მოსწავლეებისათვის გამჟღავნების კანონიერი მიზანი და 

კონკრეტული საჭიროება. აქვე, ხაზგასმით აღნიშნა ინსპექტორმა, რომ ინფორმაციის 

დამმუშავებელი პირების მიერ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს არასრულწლოვნის 

საუკეთესო ინტერესებს.  მოცემულ შემთხვევაში განსაკუთრებით სენსიტიური შეიძლება 

ყოფილიყო არასრულწლოვნისთვის, ვინაიდან ინფორმაცია შეეხებოდა მისი მშობლის მიერ 

დარღვევის ჩადენას, ამ ინფორმაციის ადრესატები კი იყვნენ მისი თანაკლასელები. ინფორმაციამ, 

რომ მოსწავლის მშობელს აქვს კონფლიქტი სკოლის დირექტორთან და იგი ცნობილია 

სამართალდამრღვევად, მნიშვნელოვანი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს თანაკლასელებთან 

მის სამომავლო ურთიერთობებზე, მის ფსიქიკურ/ემოციურ მდგომარეობაზე. ინსპექტორმა 

გადაწყვიტა მიცემოდა რეკომენდაცია საჯარო სკოლას, რომ შეემუშავებინა და დაენერგა სკოლაში 

დასაქმებული პირების მხრიდან მათი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, 

პერსონალური მონაცემების შემთხვევითი/უკანონო გამჟღავნების პრევენციის 

უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომები და გატარებული 

ღონისძიებების შესახებ ეცნობებინა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის 

ინსპექტორისთვის. ხანდაზმულობის გამო მასწავლებლისთვის ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის დაკისრება ვერ მოხდა.185  აღნიშნული გადაწყვეტილების სამოტივაციო 

ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანია ძალადობის მსხვერპლი არასრულწლოვნების პერსონალური 

მონაცემების დაცვისთვის. ინსპექტორმა იმსჯელა, რომ მშობლების მონაცემების გასაჯაროვებაც, 

რომლებიც შეიძლება შეიცავდეს სამართალდარღვევას, შესაძლებელია, იყოს ფსიქიკურ-

ემოციური მდგომარეობისთვის ძალიან რთული, მით უმეტეს, ისეთ დროს, როდესაც თვითონ 

არასრულწლოვანი არის ძალადობის მსხვერპლი, ამის შესახებ კი საზოგადოებისთვის ხდება 

ცნობილი. 

2.2.  2018 წლის 5 ოქტომბრის გადაწყვეტილება  

2018 წლის 4 აპრილს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს შიდა 

აუდიტის დეპარტამენტმა ინსპექტორს აცნობა საჯარო სკოლის მიერ ამავე სკოლის ყოფილი 

მოსწავლის პერსონალური მონაცემების შესაძლო გამჟღავნების შესახებ.  შეტყობინების 

შესაბამისად, აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა სკოლის მხრიდან საქმიანობის 

განხორციელებისას მოსწავლის მიმართ შესაძლო დარღვევების ფაქტები. აღნიშნული შესწავლის 

შედეგად გამოვლინდა, რომ სავარაუდოდ, სკოლის დირექტორმა მოსწავლის დედას შეატყობინა 

მოსწავლის ახალი სკოლის მისამართი. სკოლის შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა შემდეგი 

გარემოებები: სკოლაში სწავლის პერიოდში, მათ შორის დედის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი, 

ცხოვრობდა თავშესაფარში და ამავე პერიოდიდან სრულწლოვანებამდე მას წარმომადგენლობას 

უწევდა სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ისანი-სამგორის სერვის ცენტრის 

სოციალური მუშაკი. სკოლაში ჩარიცხვის ფაქტი ცნობილი გახდა არასრულწლოვნის 

დედისთვის. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 6 თვით გამოცემული 

დამცავი ორდერის საფუძველზე, დედას აეკრძალა არასრულწლოვანთან ურთიერთობა, 

ყოველგვარი კომუნიკაცია ( ვერბალური, სატელეფონო და სხვა), ასევე იმ ადგილებთან 

მიახლოება, სადაც ის იმყოფებოდა. მოსწავლის განმარტებით, მისი მობილობის შესახებ 

ინფორმაციას ფლობდა სკოლის დირექტორი, რომელსაც კარგი ურთიერთობა ჰქონდა 

არასრულწლოვნის დედასთან. სწორედ ამიტომ, მოსწავლეს გაუჩნდა ეჭვი, რომ  სწორედ მისგან 

გაიგო კონკრეტულ სკოლაში მისი მობილობის შესახებ. შემოწმების შედეგად ასევე გამოიკვეთა, 

რომ მობილობა ელექტრონული ფორმით განხორციელდა. სკოლის განმარტებით ამ პროცესში 

ინფორმაციაზე წვდომა ჰქონდათ სკოლის დირექტორსა და საქმის მწარმოებელს. გარდა ამისა, 

მობილობის შესახებ ინფორმაცია მატერიალური სახით დაცული იყო ე.წ „მობილობის 

რეგისტრაციის ჟურნალში“, ასევე  ე.წ „მოსწავლეთა ანბანურ ჩანაწერში“. აღნიშნულ მატერიალურ 
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ჟურნალზე წვდომა, დირექტორთან ერთად, ჰქონდა სკოლის საქმის მწარმოებელს.  სამოტივაციო 

ნაწილში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა იმსჯელა „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის კანონის შესახებ“ და ასევე „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონის მე-8, მე-17  მუხლების 

შესაბამისად. სკოლა ვალდებულია, მასთან დაცული, მით უფრო მოსწავლეების პერსონალური 

მონაცემების შემცველი დოკუმენტების დამუშავებისას, გაითვალისწინოს არასრულწლოვანთა 

საუკეთესო ინტერესები, მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძვლების 

არსებობა/არარსებობის საკითხი, მონაცემთა დამუშავების პრინციპები და მონაცემთა 

უსაფრთხოებისათვის კანონით დადგენილი წესები. დაადგინა, რომ მატერიალური ფორმით 

დოკუმენტების ფოსტაში წაღებისათვის იგი გადაეცა ერთ-ერთ მასწავლებელს, რომელიც არ იყო 

უფლებამოსილი წვდომა ჰქონოდა მოსწავლის პირადი საქმის მასალებთან. ამასთან, 

დოკუმენტაცია აღნიშნულ მასწავლებელს გადაეცა გამჭირვალე ფაილით. გარდა ამისა, 

ინსპექტორმა იმსჯელა პირების მიერ მიცემულ ახსნა-განმარტებებზეც - თავიდან პირებმა 

დააფიქსირეს მოსაზრება, რომ აღნიშნული ინფორმაცია დირექტორისგან შეიტყვეს, თუმცა 

შემდეგ შეცვალეს ახსნა-განმარტება და მიუთითეს, რომ დირექტორს არ გაუმჟღავნებია. ზემოთ 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ინსპექტორმა დაადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, 

თუმცა ხანდაზმულობის გამო სკოლას ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას ვერ 

დააკისრებდა.186 აღნიშნული გადაწყვეტილება კარგი და ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორი 

პრობლემები შეიძლება წარმოქმნას ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების პერსონალური 

მონაცემების გაცემამ.  

დასკვნა 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების პერსონალური 

მონაცემების დაცვა საკმაოდ რთული და პრობლემატური საკითხია, როგორც პრაქტიკამ აჩვენა. 

საკანონმდებლო დონეზე  აღნიშნული საკითხი რეგულირებულია  სხვადასხვა კანონებით, 

თუმცა მხოლოდ ნორმების არსებობა პრაქტიკაში პრობლემის აღმოფხვრას ვერ უზრუნველყოფს. 

პრაქტიკის ანალიზიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მიმართვიანობა, არასრულწლოვანთა 

პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით, არის ძალიან დაბალი. ამის მიზეზი, შესაძლოა, 

სხვადასხვა იყოს. არასრულწლოვანი ბავშვები საკუთარი თავის დაცვას ხშირ შემთხვევაში ვერ 

ახერხებენ, მათ წარმომადგენლებს რაც შეეხებათ, ისინი რიგ შემთხვევაში არ ფლობენ 

ინფორმაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში არსებული სტანდარტების შესახებ. 

პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის აპარატიდან გამოთხოვილი 

გადაწყვეტილებების ანალიზისას კი იკვეთება, რომ არასრულწლოვნების პერსონალური 

მონაცემების დამუშავებისას, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრინციპი არის 

არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესების დაცვა. ეს პრინციპი განსხვავდება სწორედ სხვა 

პირების პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპებისგან. 

აუცილებელი და მნიშვნელოვანი საკითხია ასევე ცნობიერების ამაღლება, პერსონალური 

მონაცემების დაცვის კუთხით როგორც თვითონ არასრულწლოვნებისთვის, ასევე მათი 

წარმომადგენლებისთვის. თუმცა, თავისთავად, არც ეს იქნება საკმარისი აღნიშნული პრობლემის 

აღმოსაფხვრელად. საგამოძიებო ორგანოებისა და სკოლების წარმომადგენლებს, ასევე 

აუცილებლად ჟურნალისტებს, რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვანებთან, უნდა მიეწოდოთ 

ინფორმაცია პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და გავრცელების კრიტერიუმებთან 

დაკავშირებით. რაც უფრო მეტ ადამიანს ექნება ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, მით უფრო 

დაცული იქნება არასრულწლოვნების უსაფრთხო  

                                                           
186 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი გადაწყვეტილება  №გ -1/555/2018 
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                                                               მარიამ ანდრიაძე    

                                 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                                        

                                                                  ბაკალავრიატი, სტუდენტი 

 

 

სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ ფარულ მიყურადებაზე 

განხორციელებული კონტროლის ეფექტურობა 
 

შესავალი 

დღევანდელ ციფრულ სამყაროში, რომელშიც მუდმივად ხდება ჩვენი სურვილით ან სულაც 

ჩვენგან დამოუკიდებლად საკუთარ თავზე ინფორმაციის გაცემა, დღის წესრიგში უფრო მეტი 

აქტუალობით დადგა პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხი და  სწორედ ამ მიზნით, 2018 

წლის 25 მაისს ძალაში შევიდა ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია (General 

Data Protection Regulation). რეგულაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვა სრულიად ახალ 

საფეხურზე გადაჰყავს და მიზნად ისახავს ტექნოლოგიური პროგრესისა და თანამედროვე 

გამოწვევების პირობებში, ინდივიდების უფლებების სათანადო დაცვას187. საქართველოში 

მოქმედებს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, რომელიც უზრუნველყოფს 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ადამიანის ძირითად უფლებათა და 

თავისუფლებათა, მათ შორის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვას188. 2019 წლის 

პირველი ივლისიდან ნაცვლად პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორისა მკვიდრდება 

სახელმწიფო ინსპექტორის ცნება, რომელმაც ზედამხედველობა უნდა გაუწიოს მონაცემთა 

დაცვის მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებას189. საქართველოს პარლამენტის მიერ 

2018 წელს მიღებული კანონის „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ თანახმად, 

ინსპექტორის საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებად განსაზღვრულია ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების კონტროლი, რომელიც წარსულში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

ვალდებულებას წარმოადგენდა190. ასეთი მოქმედებების განხორციელებისას მუშავდება პირის 

პერსონალური მონაცემები და ეს შეიძლება შეეხოს არა მხოლოდ გამოძიების უშუალო ობიექტს, 

არამედ მონაცემთა სუბიექტი შეიძლება აღმოჩნდეს სრულიად გარეშე მესამე პირი. აქედან 

გამომდინარე, ცალსახაა ის რისკები, რომლებიც მსგავსი სახით მონაცემების დამუშავებას ახლავს 

თან. აღნიშნული რისკების მართვის მიზნით კი არსებობს ზედამხედველობის საკანონმდებლო 

ბერკეტები და მათი ეფექტური მოქმედება მნიშვნელოვანწილად განაპირობებს პერსონალური 

მონაცემების დაცვის საკითხს. ერთ-ერთი ასეთი ბერკეტი გააჩნია სახელმწიფო ინსპექტორს. 

სწორედ ამიტომ, ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს ფარული საგამოძიებო მოქმედების, კერძოდ, 

                                                           
187 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ანგარიში, რა უნდა ვიცოდეთ ევროკავშირის მონაცემთა 

დაცვის რეგულაციის შესახებ, 1; იხ. <https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf>. 
188 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), 1-ლი მუხლი. 

 იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19>. 
189 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტი.    

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19  
190 „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი (21.07.2018), მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3>. 

https://personaldata.ge/cdn/2018/11/GDPR.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3
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სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადებისა და ჩაწერისას ინსპექტორის ხელთ 

არსებული კონტროლის მექანიზმების სამართლებრივი ანალიზი და მათი ეფექტურად 

მოქმედების საკითხის გადაწყვეტა, ვინაიდან, მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ კანონით 

მინიჭებული უფლებამოსილებები, არამედ ის რეალური ბერკეტები, რომლებიც აღნიშნული 

უფლებამოსილებების განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა. ეს შესაძლებელს გახდის 

შეფასდეს, როგორია სახელმწიფოში პერსონალური მონაცემების დაცვის ხარისხი მაშინ, 

როდესაც  მონაცემების დამუშავება წარმოადგენს თავად სახელმწიფოს ინტერესს. აღნიშნული კი 

შესაძლებელს გახდის, რომ მოხდეს პრობლემების იდენტიფიკაცია და დაისახოს მათი გადაჭრის 

სამომავლო გზები.   

2017 წლის 22 მარტს სსსკ-ში განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე გაფართოვდა და 

დაზუსტდა იმ სავალდებულო ინფორმაციის ჩამონათვალი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს 

მოსამართლის განჩინება ფარულ საგამოძიებო ღონისძიებებთან დაკავშირებით. ასეთ დამატებას 

წარმოადგენს: ფარული საგამოძიებო მოქმედების ობიექტი/ობიექტები; უფლებამოსილი 

საგამოძიებო ორგანო, რომელსაც სავალდებულო წესით ეცნობება და გადაეცემა ფარული 

საგამოძიებო მოქმედების შედეგად მოპოვებული მასალა; ობიექტის/ობიექტების ტექნიკური 

იდენტიფიკატორის/იდენტიფიცირების სულ მცირე ერთი შესაბამისი მონაცემი191. აღნიშნული 

ცვლილება გამომდინარეობდა სწორედ პერსონალური მონაცემების დაცვის სტანდარტის 

გაუმჯობესების პოზიტიური ვალდებულებიდან. 

სატელეფონო მიყურადება, რომელიც წარმოადგენს ტექნიკაზე დაფუძნებულ ფარულ 

საგამოძიებო მოქმედებას192, სახელმწიფოს შესაძლებლობას აძლევს ჩაერიოს „ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის“ მე-8 მუხლითა193 და 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-12 და მე-15 მუხლებით194 დაცულ სფეროში. პირადი ცხოვრების 

უფლების რეალიზების ერთ-ერთ ასპექტს წარმოადგენს უფლება ნათქვამი სიტყვის განკარგვის 

შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს ადამიანებს შორის კომუნიკაციის მიუკერძოებლობას195. 

ჩარევის ლეგიტიმურ მიზანს წარმოადგენს სახელმწიფოს დაცვის პრევენციული ფუნქციის 

განხორციელება196, რაც მეტყველებს ტელეკომუნიკაციის ფარული მიყურადების პროაქტიურ 

ბუნებაზე197. მე-15 მუხლი შეფასებულია როგორც სუსტი რგოლი, ვინაიდან სატელეფონო 

საუბრის მიყურადების დროს ხორციელდება განუსაზღვრელი რაოდენობის პირთა 

განუსაზღვრელი რაოდენობის პერსონალური მონაცემების დამუშავება, რომლებიც შეიძლება 

არც კი იყვნენ კომუნიკაციის სუბიექტები. თუმცა, მიუხედავად ჩარევის ზოგადი 

შესაძლებლობისა, გერმანიის ფედერალურმა საკონსტიტუციო სასამართლომ განავითარა ე.წ. 

„სფეროთა თეორია“, რომლის თანახმადაც, პერსონალური მონაცემები, რომლებიც წარმოადგენს 

ინტიმურ სფეროს, გამოცხადდა ხელშეუხებლად და დაექვემდებარა აბსოლუტურ დაცვას 

სახელწმიფოს მხრიდან198. 

1. ფარული საგამოძიებო მოქმედებების საკანონმდებლო რეგულირება 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ადრე საერთოდ არ იცნობდა ფარული 

საგამოძიებო მოქმედებების ცნებას და სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან 

                                                           
191 ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2018, 233. 
192 ლალიაშვილი თ., კონფლიქტი ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებსა და ადამიანის ძირითად უფლებებს შორის, 

სამართალი და მსოფლიო,№6, 2017, 35. 
193 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია (04.11.1950), მე-8 მუხლი. 

 იხ. <https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0> 
194საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995), მე-12 და მე-15 მუხლები;  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35> 
195 ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2018, 46. 
196 ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2018, 34. 
197იქვე, 275.  
198 იქვე, 77. 

https://matsne.gov.ge/document/view/1208370?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
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განხორციელებული ისეთი ქმედებები, რომლებიც ითვალისწინებდა სატელეფონო 

კომუნიკაციის მიყურადებასა და ჩაწერას, მოიაზრებოდა ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებად 

და რეგულირდებოდა კანონით „ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ“. საპროცესო 

კანონმდებლობაში ძირეული ცვლილების შეტანა გარკვეული გარემოებების, მათ შორის 

პოლიტიკური ფაქტორების გამო არ აღმოჩნდა მარტივი, მაგრამ ცვლილებები საბოლოოდ მაინც 

განხორციელდა 2014 წელს და სსსკ-ში გაჩნდა ცალკე XVI1 თავი. მიუხედავად იმისა, რომ ფარული 

საგამოძიებო მოქმედება წარმოადგენს საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ისეთ 

უფლებებში ჩარევას, როგორიცაა პიროვნების თავისუფალი განვითარებისა და პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება,  იგი არის დანაშაულთან ბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე 

ეფექტური და ქმედითი მექანიზმი199. 

სწორედ იმ მიზნით, რომ არ მომხდარიყო სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან უფლების 

ბოროტად გამოყენება და თავისუფალი ადამიანების საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებში 

არამართლზომიერი ჩარევა, დაწესდა გარკვეული ბარიერები. ასეთად შეიძლება ჩაითვალოს 

დანაშაულთა შეზღუდული წრე, რომლებზეც შეიძლება ფარული სატელეფონო მიყურადებისა 

და ჩაწერის განხორციელება, სასამართლოს ნებართვის ან შემდგომი დაკანონების აუცილებლობა 

და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, შემდგომში - სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ 

განხორციელებული კონტროლი.  

2. სახელმწიფო ინსპექტორის მხრიდან განხორციელებული კონტროლი 

2.1 საკანონმდებლო მოწესრიგება 

ფარული წყაროებიდან მონაცემთა მოპოვება და სხვაგვარი დამუშავების შესაძლებლობა ზრდის 

მონაცემთა არამიზნობრივი და საჭიროზე მეტი დამუშავების რისკს200. სწორედ აღნიშნული 

რისკებისგან თავის არიდების მიზნით არსებობს ფარული მიყურადებისა და ჩაწერის 

მაკონტროლებელი მექანიზმები, რომელთაგან ერთ-ერთს წარმოადგენს სახელმწიფო 

ინსპექტორის მიერ განხორციელებული კონტროლი. იგი პასუხისმგებელია მონაცემთა დაცვის 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესრულებაზე201. აღნიშნული საკითხი მოწესრიგებულია 

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ მე-4 თავით202. ამავე 

კანონის მე-18 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად კი, სახელმწიფო ინსპექტორი კონტროლის 

ელექტრონული და სპეციალური ელექტრონული სისტემით ახორციელებს მონაცემთა 

დამუშავების კანონიერებას და ინსპექტირებას უწევს თავად მონაცემთა 

დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებას203. ხოლო, 

სსსკ-ს მიხედვით მონაცემთა დამუშავების ექსკლუზიური უფლებამოსილება გააჩნია 

საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს204. სააგენტო არის საქართველოს სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი205. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 2017 წლის 29 მარტს 

დამტკიცდა ზემოაღნიშნული სააგენტოს დებულება, რომლითაც განსაზღვრულია სააგენტოს 

                                                           
199 ფაფიაშვილი ლ., საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი, თბილისი, 2017, 517. 
200 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და 

ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, თბილისი, 2018, 61. 
201 „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი (28.12.2011), მე-2 მუხლის „ტ“ ქვეპუნქტი.    

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19 
202  „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი (21.07.2018),  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3>. 
203 „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი (21.07.2018), მე-18 მუხლის 1-ლი პუნქტი; იხ. 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3>. 
204 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (09.10.2009), მე-3 მუხლის 32-ე ნაწილი;  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105>. 
205 საქართველოს მთავრობის დადგენილება N157, სსიპ- საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

დებულების დამტკიცების შესახებ, 1-ლი მუხლი.  იხ.  <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3625121?publication=0>. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1561437?publication=19
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276790?publication=3
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3625121?publication=0


 

64 
 

ამოცანები, უფლებამოსილებები  (მათ შორის სააგენტოს უფროსის), მისი დაფინანსებისა და 

საქმიანობის კონტროლის საკითხები. სააგენტოს შექმნას წინ უძღოდა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, სწორედ ამიტომ სტატიის მიზნებისთვის 

მნიშვნელოვანია აღნიშნული გადაწყვეტილების ანალიზი იმ ასპექტებთან მიმართებით, 

რომელიც შეეხება ინსპექტორის მიერ განხორციელებული კონტროლის ეფექტურობას. 

2.2.  საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მოკლე მიმოხილვა 

სანამ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებულ 

საკითხზე მის ერთ-ერთ პრეცედენტულ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, საკითხის აქტუალობიდან 

გამომდინარე უნდა აღინიშნოს მანამდე მიღებული 2007 წლის გადაწყვეტილება, რომელიც 

შეეხებოდა საქართველოს კანონში „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ არსებულ 

ჩანაწერს (საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მაშინ საერთოდ არ იცნობდა 

ფარული საგამოძიებო მოქმედების ცნებას). იგი იძლეოდა ფარული სატელეფონო მიყურადების 

განხორციელების შესაძლებლობას არამართლზომიერ მოქმედებათა მსხვერპლის განცხადების 

საფუძველზე ან იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე იქნებოდა ისეთი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების 

მონაცემები, რომლისთვისაც სისხლის სამართლის კოდექსით სასჯელის სახედ 

გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით206. სადავო არცაა, რომ 

გასაჩივრებული ნორმა შეიცავდა უდიდეს რისკს ადამიანის უფლებების დარღვევის კუთხით და 

როგორც სასამართლომ განმარტა, მთლიანად ნორმა იყო პრობლემატური, შეუთავსებელი 

განსაზღვრულობისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების პრინციპებთან. 

2015 წლის 3 თებერვალს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური 

სარჩელით მიმართა საქართველოს სახალხო დამცველმა, ხოლო შემდგომ - საქართველოს 

რამდენიმე მოქალაქემ და არასამეწარმეო (არაკომერციულმა) იურიდიულმა პირმა207. ისინი 

ასაჩივრებდნენ „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8(3) 

მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის პირველ წინადადებასა და ამავე მუხლის „ბ“ 

ქვეპუნქტის პირველ წინადადების კონსტიტუციურობას საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 

(„მსუსხავი ეფექტი“) და მე-20 მუხლებთან მიმართებით (კონსტიტუციის ძველი რედაქციის ეს 

მუხლები მოიცავდა პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლებასა და პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობას). გასაჩივრებული ნორმები ითვალისწინებდა ფარული მოქმედების 

განსახორციელებლად შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს უფლებას სხვადასხვა 

კავშირგაბმულობისა და კომუნიკაციის ფიზიკური ხაზებიდან და მათი შემაერთებლებიდან  

ჰქონოდა ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების ტექნიკური შესაძლებლობა და ამ მიზნით 

კომუნიკაციის აღნიშნულ საშუალებებთან, საჭიროების შემთხვევაში, უსასყიდლოდ 

განეთავსებინა მართლზომიერი გადაჭრის მენეჯმენტის სისტემა და სხვა სათანადო აპარატურა 

და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებები (ამავე ჩანაწერს ითვალისწინებდა სსსკ-ს 1433 

გასაჩივრებული მუხლის მეოთხე ნაწილი). მას ასევე შეეძლო განეხორციელებინა 

კავშირგაბმულობის არხში არსებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება და მათი 

შენახვა ორი წლის ვადით. მოსარჩელის აზრით, ზემოაღნიშნული ნორმების ნორმატიული 

შინაარსი სახელმწიფოს აძლევდა განუზომელ დისკრეციას ჩარეულიყო ადამიანის 

კონსტიტუციით დაცულ უფლებებში, რაც თავისთავად გულისხმობდა თვითნებობის მაღალ 

                                                           
206 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 დეკემბრის №1/3/407 გადაწყვეტილება საქმეზე,  

,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე _ ეკატერინე ლომთათიძე 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ”. 
207 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის №1/1/625, 640 გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი 

გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ააიპ „ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო“, ააიპ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია“, ააიპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ და ააიპ „ადამიანის 

უფლებათა ცენტრი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
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რისკს. მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების ორი წლის ვადით შენახვა კი შესაძლებლობას 

აძლევდა სახელწმიფოს ინფორმირებული ყოფილიყო ადამიანთა ყოველდღიური ქცევის, მათი 

სოციალური კავშირებისა და სხვა პირადი მონაცემების შესახებ, რაც შეიცავდა საზოგადოებაზე 

ფსიქოლოგიური ზეწოლის სერიოზულ საფრთხეს. გარდა ამისა, არაკონსტიტუციურობის 

სავარაუდო საფუძველს წარმოადგენდა ინფორმაციის მოპოვება იმ ორგანოს მიერ, რომელიც 

უშუალოდ იყო დაინტერესებული გამოძიების შედეგებით. 

ვინაიდან, ნაშრომი შეეხება სახელმწიფო ინსპექტორის (წარსულში პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორის) მიერ განხორციელებული კონტროლის ეფექტურობას, ამიტომ ნაშრომში 

განიხილება საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ის ნაწილი, 

რომელიც უშუალოდ მიემართება პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხს. პერსონალურ 

მონაცემთა ინსპექტორის კომპეტენცია შემოიფარგლებოდა კონტროლის ორი მექანიზმით, რაც 

გულისხმობდა თანხმობის ორეტაპიანი სისტემის და კონტროლის ელექტრონული სისტემის 

არსებობას. თანხმობის ორეტაპიანი სისტემა მოიცავდა ორი სუბიექტის თანხმობის 

აუცილებლობას: პირველი იყო სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება/ჩაწერის 

განმახორციელებელი ორგანო, ხოლო მეორე - პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, 

რომელიც ადასტურებდა მოსამართლის განჩინების ელექტრონული ეგზემპლარის 

პროგრამულად მიწოდების ფაქტს. თუმცა, აღნიშნული ვერ უზრუნველყოფდა სატელოფონო 

საუბრის მიყურადებაზე კონტროლს, ვინაიდან არანაირად არ იყო უზრუნველყოფილი 

მოსამართლის გადაწყვეტილების მიღმა და შესაბამისად, ელექტრონული თანხმობის მიღების 

გარეშე სატელეფონო მოსმენის განხორციელების შეუძლებლობა. პერსონალური მონაცემების 

დაცვის ინსპექტორს ჰქონდა მხოლოდ იმ მოქმედების კონტროლის შესაძლებლობა, რომლებზეც 

წარუდგენდა ინფორმაციას უფლებამოსილი ორგანო (მართლზომიერი გადაჭრის მენეჯმენტის 

სისტემა). უფლებამოსილ ორგანოს აგრეთვე ჰქონდა პირდაპირი წვდომა კომუნიკაციის 

საშუალებებთან და იგი თავად ახდენდა ტექნიკური დაკავშირების უზრუნველყოფას. ეს 

ყოველივე წესრიგდებოდა კანონით, რომელიც წარმოადგენდა სახელმწიფო საიდუმლოებას და 

შესაბამისად არსებობდა საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კონტროლი იყო მხოლოდ და მხოლოდ 

ფორმალური და პრაქტიკულად შეუძლებელი იყო მისი განხორციელება. აქ შეგვიძლია 

დავინახოთ მსგავსება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებასთან საქმეზე - ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც მან დაადგინა დარღვევა, 

როდესაც ეროვნული სასამართლოს უფლებამოსილების ფარგლები იყო შეზღუდული, მას არ 

ჰქონდა წვდომა მასალაზე, რომელიც შეიცავდა ინფორმაციას ფარული აგენტებისა და პოლიციის 

ინფორმატორების შესახებ ან ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიების ორგანიზებისა და ტაქტიკის 

შესახებ და შესაბამისად, სასამართლო მასზე ვერ ახორციელებდა კონტროლს208. მართალია, 

ამჟამად უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო, თუმცა ეს 

პრაქტიკულად არაფერს ცვლის. პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი, ქალბატონი 

თამარ ქალდანი საჭიროდ მიიჩნევდა ინსპექტორის ინსტიტუტის დამატებით აღჭურვას 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით აუდიტის ჩატარების უფლებით, რაც 

შესაძლებლობას მისცემდა მას ინფორმირებული ყოფილიყო არსებულ საფრთხეებზე. 

„ადამიანების თავისუფალი განვითარების პერსპექტივა ძალიან მყიფე ხდება პერსონალური 

ავტონომიურობის საეჭვოობის პირობებში. მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ რეალური, 

ფაქტობრივი ხელშეუხებლობა ადამიანის პირადი სივცრისა, არამედ ასეთი ხელშეუხებლობის 

მყარი შეგრძნება, განცდა, აღქმადობა ადამიანის მხრიდან.“ ეს მცირე ამონარიდია საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გაკეთებული განმარტებიდან, რომელშიც შეფასდა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ განხორციელებული კონტროლის 

ეფექტურობა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ გასაჩივრებული რეგულაციის არსი მდგომარეობდა 

მართლზომიერი გადაჭერის სისტემის მხოლოდ ინსპექტორის თანხმობით აქტივაციაში, რაც 

                                                           
208პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის კვლევა, თბილისი, 2017, 24.  
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გამორიცხავდა მის გარეშე ინფორმაციაზე პირდაპირ წვდომასა და დამუშავებას, თუმცა 

მიუხედავად მექანიზმის ასეთი მიზანმიმართულებისა, იგი შეიძლებოდა ეფექტური ყოფილიყო 

მხოლოდ ინსპექტორისთვის მიწოდებული ინფორმაციის ფარგლებში, მაგრამ ეს ვერ 

უზრუნველყოფდა აბსოლუტურად ყველა სატელოფონო მიყურადების განხორციელებას 

ინსპექტორის ელექტრონული თანხმობით. კანონი უსაფრთხოების სამსახურს აძლევდა 

შესაძლებლობას დაემონტაჟებინა პარალალური ინფრასტრუქტურა, რომელზეც არ 

გავრცელდებოდა ინსპექტორის ე.წ. „ორგასაღებიანი“ კონტროლის სისტემა. სწორედ ამიტომ, არც 

კანონი და არც სისტემის არქიტექტურული შექმნის წესი არ გამორიცხავდა ტექნიკურ 

შესაძლებლობას სატელოფონო კომუნიკაციის მიყურადება განხორციელებულიყო ორეტაპიანი 

ელექტრონული სისტემის გვერდის ავლით. საკონსტიტუციო სასამართლომ საკმაოდ 

„მტკივნეულად“ შეაფასა აღნიშნული საკანონდებლო ხარვეზი და აღნიშნა, რომ საკითხის 

არსებული მოწესრიგება იწვევდა არა მხოლოდ ინსპექტორის მიერ განხორციელებული 

კონტროლის ფიქციურობასა და არაეფექტურობას, არამედ, რაც მთავარია, პრინციპულად 

ვერაფერს ცვლიდა ადამიანის უფლებების დაცვის სასიკეთოდ.  

სასამართლომ არააფექტურად მიიჩნია პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორის ხელთ 

არსებული კონტროლის სხვა მექანიზმებიც. მან ყურადღება გაამახვილა ინსპექტორისთვის 

კანონმდებლობით მინიჭებულ უფლებაზე განეხორციელებინა კონტროლი მონაცემთა 

დამუშავების კანონიერებისა და კონტროლის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით მონაცემთა 

დამმუშავებლის/უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე. 

კონტროლის ეს სისტემები შექმნილი იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 

საკუთარი თავის გასაკონტროლებლად და იმის საიდენტიფიკაციოდ იყენებდა თუ არა 

სახელმწიფო უკანონოდ ე.წ. „პარალელურ წვდომას“, კონტროლი ინსპექტორს შეეძლო მხოლოდ 

ინსპექტირების მეთოდით. აღნიშნული მეთოდის ეფექტურობა შეიძლება უზრუნველყოფილი 

იყოს მხოლოდ ინსპექტორის პროცესისგან დისტანცირებით და უსაფრთხოების სამსახურის 

მიერ მიწოდებული ინფორმაციის სხვა წყაროდან მიწოდებული ინფორმაციისთვის შედარების 

შესაძლებლობით. შედარების საილუსტრაციოდ მოყვანილი იყო დამოუკიდებელი ორგანოს ან 

კომუნიკაციის კომპანიის მიერ მიწოდებული ინფორმაციისა და უსაფრთხოების სამსახურის 

მიერ მიწოდებული ინფორმაციის ურთიერთშედარების მაგალითი. ვინაიდან მოქმედი 

რეგულაციის პირობებში მსგავსი შედარება გამორიცხული იყო, სასამართლომ ინსპექტირება 

შეაფასა, როგორც არააეფექტური, თავად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა კი 

ინსპექტირებას „მინიმალურზე ცოტა მეტი გარანტია“ უწოდა.  

2.3. რა შეცვალა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამ? 

სწორედ საკონსტიტუციოს გადაწვეტილებამ განაპირობა საკანონმდებლო ცვლილებების 

განხორციელება. გაუქმდა ე.წ. „ორგასაღებიანი“ კონტროლის სისტემა (რომელიც, როგორც IDFI-

ის ანგარიშშიც აღინიშნა, მაინც ვერ უზრუნველყოფდა უკანონო მიყურადების სრულფასოვან 

პრევენციას209), თუმცა გაიზარდა ინსპექტორის დისკრეცია იმ კუთხით, რომ სსსკ-ს 1436-ე 

მუხლის მე-5 ნაწილში ჩამოთვლილი საფუძვლების არსებობისას მას შეუძლია შეაჩეროს 

დაწყებული ფარული სატელეფონო მიყურადება210. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის 

მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის მიხედვით 2018 წელს აპარატში შევიდა მოსამართლის 1397 

განჩინება სატელეფონო კომუნიკაციის ფარული მიყურადება-ჩაწერის დაწყების, გაგრძელების, 

დაკანონების, ნაწილობრივ დაკმაყოფილებისა და უარის შესახებ, რომელთაგან 96 შემთხვევაში 

                                                           
209 ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2018, 246. 
210 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (09.10.2009), მე-3 მუხლის 32-ე ნაწილი;  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105>. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105
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გამოიყენეს შეჩერების მექანიზმი, ხოლო ერთი საქმე დანაშაულის ნიშნების არსებობის გამო 

საქართველოს გენერალურ პროკურატურას გადაეგზავნა211.  

თუმცა, დღეს არსებული საკანონდებლო მოწესრიგება ინსპექტორის მიერ განხორციელებულ 

კონტროლთან მიმართებით შეიძლება გაკრიტიკდეს რამდენიმე მიმართულებით. პირველი ეს 

არის ფარული საგამოძიებო მოქმედების დასაწყებად გაცემული თანხმობა, რომელიც 

ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს აძლევს საშუალებას ფარული მიყურადება და ჩაწერა 

ნახევრად სტაციონალური ტექნიკური შესაძლებლობის გამოყენებით212 დაიწყოს იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ელექტრონული ეგზემპლარი სახელმწიფო ინსპექტორს პროგრამულად არ მიწოდებია. 

განმარტებით ბარათში საქართველოს კანონის პროექტზე სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ ნათქვამია, რომ ასეთ შემთხვევაში, ინსპექტორს 

ინფორმაცია მოეწოდება შესაბამისი დაცული არხის მეშვეობით213, მაგრამ ეს განმარტება მაინც 

ბუნდოვანია. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში კი 

აღნიშნავს: „მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანის უფლებების შემზღუდველი ნორმები, მით უფრო 

ფარული საგამოძიებო მოქმედებების მარეგულირებელი ნორმები, არ ტოვებდეს არასწორი 

ინტერპრეტაციის სივრცეს.214“  

მეორე და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია დროში წყვეტა, რაც განპირობებულია 

მოსამართლის მერ ფარული საგამოძიებო მოქმედების დასაწყებად განჩინების 24 საათში გაცემის 

ვალდებულებით215. თუმცა, რა ხდება მანამ, სანამ იარსებებს აღნიშნული განჩინება? რამდენად 

შეუძლია ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსპექტორს კონტროლის განხორციელება? ამ 

რიტორიკულ კითხვებს მივყავართ ისეთ პრობლემამდე, როგორიცაა ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების განმახორციელებელი ორგანოს კეთილსინდისიერება, რომლის შესაფასებლადაც 

რიგი ასპექტები შეიძლება გამოვყოთ და მათგან ერთ-ერთი ფუნდამენტურ ნიშანს წარმოადგენს 

ორგანოს დამოუკიდებლობის ხარისხი.  

3. ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის გადაწყვეტილების გამოტანამდე 

სატელეფონო მიყურადებას ახორციელებდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ხოლო ამის 

შემდგომ აღნიშნული ექსკლუზიური უფლებამოსილების განმახორციელებელ ორგანოდ, 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, განისაზღვრა ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო. თუმცა, თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ: სააგენტო შედის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 

სამსახურის მმართველობის სფეროში; სააგენტოს უფროსის კანდიდატურას წარადგენს 

სპეციალური კომისია ფარული კენჭისყრის შედეგის საფუძველზე და ამ კომისიას 

ხელმძღვანელობს უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი; სააგენტოს ძირითად სტრუქტურას 

განსაზღვრავს სამსახურის უფროსი216, ბუნდოვანია, რამდენად დისტანცირებული და 

                                                           
211 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და 

ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, თბილისი, 2018, 71. 
212 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (09.10.2009), 1433 მუხლის 51  ნაწილი. 

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105 
213  ხოდელი მ., სატელეფონო საუბრის მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2018, 250. 
214 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის №1/1/625, 640 გადაწყვეტილება საქმეზე, 

„საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, გიორგი 

გოცირიძე, თათია ქინქლაძე, გიორგი ჩიტიძე, ლაშა ტუღუში, ზვიად ქორიძე, ააიპ „ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო“, ააიპ „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ააიპ „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია“, ააიპ „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება“ და ააიპ „ადამიანის 

უფლებათა ცენტრი“ საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
215 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი (09.10.2009), 1433 მუხლის 5 ნაწილი.  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105>.  
216 საქართველოს მთავრობის დადგენილება №157 (2017 წ), მე-4 მუხლი.  

იხ. <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3625121?publication=0>. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034?publication=105
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3625121?publication=0
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დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს სააგენტო. სწორედ იმ მოტივით, რომ სააგენტო არ არის 

დამოუკიდებელი ორგანო და რომ არ მომხდარა საკონსტიტუციოს სასამართლოს 

გადაწყვეტილების რეალური გათვალისწინება, საქართველოს სახალხო დამცველმა და 

საქართველოს მოქალაქეებმა შეიტანეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში (სულ 326 

კონსტიტუციური სარჩელი)217. მოსარჩელეების არგუმენტაციის მიხედვით, ის ფაქტი, რომ 

სააგენტო არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მმართველობის სფეროში შექმნილი, 

იმთავითვე მიუთითებს სააგენტოს საქმიანობაზე განუზომელი კონტროლისა და ზემოქმედების 

განხორციელების შესაძლებლობაზე. იმ ქვეყნებში, სადაც ორგანოსა და სამსახურს შორის მსგავსი 

სამართლებრივი ურთიერთდამოკიდებულება არსებობს, ფარული საგამოძიებო მოქმედების 

ტექნიკურად აღსრულების პროცესის დაწყებისთვის თანხმობას გასცემენ ოპერატორები, რაც 

ქმნის სრულიად განსხვავებულ მოცემულობას უფლებათა დარღვევის რისკების დაბალანსების 

თვალსაზრისით. 

სააგენტოზე მსჯელობისას უმნიშვნელოვანესია ვახსენოთ ზემოაღნიშნული საქმე - ზახაროვი 

რუსეთის წინააღმდეგ, სადაც ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 

ზედამხედველობას ეფექტიანობის შეფასებისას დააწესა ისეთი სტანდარტები, როგორიცაა: 

დამოუკიდებლობა, ზედამხედველობის ფარგლები, უფლებამოსილების ფარგლები (უფლების 

დარღვევის აღმოფხვრის მიზნით ზომების მიღების ნაწილში), ანგარიშების საჯაროობა, 

პრეცედენტები ფარული ღონისძიების შეწყვეტის ან დარღვეული უფლების აღდგენის 

ფაქტებზე218.  

საქართველოში აშკარა პრობლემას წარმოადგენს კონტროლის განმახორციელებელი ორგანოს 

კვაზი-დამოუკიდებლობა, რომელიც შემდგომ უკვე პირდაპირ კავშირშია პერსონალური 

მონაცემების დაცვასთან და კონტროლის იმ შეზღუდული ფარგლების არსებობასთან, რომლებიც 

რჩება სახელმწიფო ინსპექტორს. აღსანიშნავია ზახაროვის საქმეში ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს მიერ გაკეთებულ განმარტება, სადაც იგი ამბობს, რომ: „მართალია, 

ნებისმიერი სისტემის პირობებში შესაძლოა ჰქონდეს ადგილი არაჯეროვან ქმედებას უპატიოსნო, 

უგულისყურო ან ზედმეტად გულმოდგინე მოხელის მხრიდან, მაგრამ სასამართლო მიიჩნევს, 

რომ რუსეთის მსგავსი სისტემა, რომელიც უშიშროების სამსახურსა და პოლიციას აძლევს 

ყოველი და ნებისმიერი მოქალაქის კომუნიკაციის პირდაპირი მიყურადების საშულებას, 

განსაკუთრებითაა მიდრეკილი დარღვევისადმი. შესაბამისად, განსაკუთრებით დიდია 

თვითნებობისა და უფლების ბოროტად გამოყენებისაგან დაცვის გარანტიების საჭიროებაც219.“ 

დასკვნა 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო ფუნდამენტური უფლებების განმარტებისას 

ყურადღებას ამახვილებს დემოკრატიულ და სამართლებრივ სახელმწიფოში „ადამიანზე, 

როგორც მთავარ მიზანზე, ღირებულებაზე, თვითმყოფად, თავისუფალ და სხვა ადამიანების 

თანასწორ სუბიექტზე“. შესაბამისად, როდესაც ხორციელდება ადამიანის კონსტიტუციით 

გარანტირებულ უფლებებში ჩარევა, აუცილებელია, არსებობდეს ლეგიტიმური მიზანი, 

განხორციელებული ღონისძიება იყოს დასახული მიზნის მისაღწევად ყველაზე ნაკლებად 

მზღუდავი და დაცულ იქნეს თანაზომიერების პრინციპი, მისი როგორც ვიწრო, ისე ფართო 

გაგებით. სახელმწიფოს მხრიდან თვითნებობის თავიდან არიდების მიზნით იქმნება სხვადასხვა 

კონტროლის მექანიზმები და ხდება უფლებამოსილი ორგანოების მაკონტროლებელი 

სამართლებრივი ბერკეტებით აღჭურვა. სწორედ ასეთ ბერკეტს წარმოადგენს სახელმწიფო 

                                                           
217 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2017 წლის 29 დეკემბრის საოქმო ჩანაწერი საქმეზე, „საქართველოს 

სახალხო დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - ავთანდილ ბარამიძე, გივი მითაიშვილი, ნუგზარ სოლომონიძე და 

სხვები (სულ 326 კონსტიტუციური სარჩელი) საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“.  
218იქვე, 26.  
219 ECHR, Zakharov v. Russia, 04.12.2015, &.270;  

იხ. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-159324%22]}> 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-159324%22]}
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ინსპექტორის სამსახურის (ამ ეტაპზე  პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის) არსებობა და 

მისი მხრიდან ფარული სატელეფონო მიყურადებისა და ჩაწერის დროს პერსონალური 

მონაცემების დაცვაზე ზედამხედველობა. თუმცა, ის მთავარი კითხვა, რაც ნაშრომის დასაწყისში 

დაისვა, იყო არა არსებული საკანონმდებლო მოწესრიგების ანალიზი, არამედ სახელმწიფო 

ინსპექტორის ხელთ არსებული კონტროლის მექანიზმების ეფექტურობის შემოწმება. ვინაიდან, 

ერთია, რა არის კანონმდებლის მიზანი, რა სურს მას და მეორეა, როგორია არსებული რეალობა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული ცხადყოფს, რომ ინსპექტორის მიერ განხორციელებული კონტროლი 

არ არის საკმარისი და ეფექტური. მართალია, მდგომარეობა საგრძნობლად გაუმჯობესებულია 

და პოზიტიური ნაბიჯებიც იდგმება რისკების მაქსიმალური გაუვნებელყოფის მიზნით, მაგრამ 

ხომ არ ატარებს განხორციელებული ცვლილებები მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურ ხასიათს? 

ამ კითხვაზე პასუხს წარმოადგენს თუნდაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ამჟამად არსებული 

სარჩელი, რომელიც კვლავ აპელირებს, რომ ის ორგანო, რომელსაც აქვს ფარული საგამოძიებო 

მოქმედების განხორციელების ექსკლუზიური უფლებამოსილება, არ არის დამოუკიდებელი და 

კონტროლდება გამოძიების შედგებით დაინტერესებული სუბიექტის მიერ. იმ პირობებში, 

როდესაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, აღნიშნული ორგანოს ფუნქციური გამიჯვნის საკითხი, 

შეუძლებელია ვისაუბროთ სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ განხორციელებული კონტროლის 

ეფექტურობაზე. ჩვენ ვერ შევძლებთ პრობლემასთან ბრძოლას მხოლოდ გარეგნულად 

გამოხატული „სიმპტომებით“, არამედ აუცილებელია გამომწვევი მიზეზების, პირველწყაროს 

ძიება.   

რა შეიძლება იყოს პრობლემის გადაჭრის საშუალება? ამის მაგალითად შეიძლება გამოდგეს 

ევროპაში აპრობირებული მეთოდი, რომელიც ითვალისწინებს ფარული სატელეფონო 

მიყურადების დაწყებისათვის თანხმობის გაცემას ოპერატორების მიერ იმ პირობებში, როდესაც 

მოსმენების განხორციელებაზე უფლებამოსილი ორგანო არის სუს-ის მმართველობის სფეროში. 

ეს იქნება დამატებითი ბარიერი, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს პერსონალური მონაცემების 

უკანონოდ დამუშავების რისკს და სახელმწიფო ინსპექტორს მისცემს ეფექტური და რეალური 

კონტროლის განხორციელების შესაძლებლობას.   

და ბოლოს, კონვენციის მე-8 მუხლთან მიმართებით აღსანიშნავია ევროპული სასამართლოს 

მიერ არაერთ საქმეში გაკეთებული განმარტება, სადაც იგი ამბობს: „კონვენციის მიზანია იმ 

უფლებების უზრუნველყოფა, რაც არის პრაქტიკული და ეფექტური და არა თეორიული და 

ილუზიური220. 

 

 

                                                           
220 ECHR, Salduz v. Turkey, 27.11.2008, &.51; იხ. <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-89893%22]}>. 
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