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რეზიუმე 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ შემუშავებული სპეციალური 

კანონის სიახლემ, განაპირობა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებული 

კვლევებისა და პრაქტიკის სიმწირე. თუმცა რეალობა, რომელიც ნათლად 

წარმოაჩენს ამ კუთხით არსებულ მნიშვნელოვან, განმეორებად და ხშირად 

გადაუჭრელ პრობლემებზე, მიუთითებს აღნიშნული საკითხის 

ძირფესვიანად შესწავლის აუცილებლობას. 

წარმოდგენილი ნაშრომი მიზნად ისახავს წარმოაჩინოს პერსონალური 

მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომლებიც 

გამოწვეულია მონაცემთა არასათანადო წესით დამუშავებით, კერძოდ 

მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის არარსებობით. 

ნაშრომი მოიცავს სხვადასხვა კატეგორიის მონაცემთა განმარტებას, 

განიხილავს თითოეულის მნიშვნელობასა და ხარიხს, განსაზღვრავს მათი 

დამუშავების წესებს და იმ სამართლებრივი, თუ პრაქტიკული გარანტიების 

ადეკვატურობასა და რელევანტურობას, რომლებიც ემსახურებიან 

პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის დაცვას. 

წინამდებარე კვლევა, საკითხის სრულყოფილად შესწავლის მიზნით 

მიმოიხილავს არამარტო ქართულ ნორმატიულ ბაზასა და პრაქტიკას, 

არამედ წარმოაჩენს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გარანტიების შექმნის 

კუთხით წარმატებული და გამოცდილი ქვეყნების იმ 

სამართალშემოქმედებით და პრაქტიკულ ასპექტებს, რისი განხორციელებაც 

საქართველოშიც მიზანშეწონილი და აუცილებელია. 

ნაშრომში წარმოდგენილია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისას 

ისეთი საშუალებების გამოყენების არსი და მნიშვნელობა, როგორებიცაა 

მონაცემთა ავტომატური დამუშავება, ნახევრად ავტომატური დამუშავება 

და არაავტომატური საშუალებით დამუშავება. განხილულია პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავებისას თითოეული მათგანით შესრულებული სამუშაოს 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები და გამოვლენილია მონაცემთა 

დამუშავების ისეთი სახე, რომელიც ყველაზე უკეთ უზრუნველყოფს 

პერსონალურ მონაცემთა გამჟღავნებისაგან დაცვას.  

გამოკვლეულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის, 

საქართველოს საერთო სასამართლოებისა და საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს როლი პრაქტიკის განვითარების კუთხით. 

კრიტიკულად გაანალიზებულია თითოეული მათგანის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების, განმარტების და რეკომენდაციის პერსონალურ 

მონაცემთა სუბიექტის დაცვის მიზანთან შესაბამისობა, მითითებულია 

ისეთი საშუალებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პრაქტიკის დახვეწას 

განვითარებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების და 

გათვალისწინების მეშვეობით. 

და ბოლოს, ნაშრომი აანალიზებს ქართული კანონმდებლობით 

დაწესებულ პასუხისმგებლობის ზომებს პერსონალურ მონაცემთა 

სუბიექტის კანონიერი უფლებების რღვევისას და განსაზღვრავს, თუ 

განსაკუთრებით რომელი ზომა ემსახურება პერსონალური მონაცემების 
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ხელშეუხებლობასა და უკანონო დამუშავებისგან დაცვას, აგრეთვე რომელი 

ზომაა ყველაზე მისაღები მონაცემთა სუბიექტისთვის, რომელია 

ადეკვატური და სხვა. 

 

Abstract 

The Innovation of special law, about Personal Data Protection, caused the lack 

of research and practice related with it. But the reality, which clearly demonstrates 

the significant, repetitive and often unsolvable problems, pointing to the necessity 

the study the issue in depth.  

The work, aims to present the problems related with the protection of personal 

data, caused by the improper data processing, in particular with the absence of the 

data subject’s consent. 

The work consists the interpretation of various categories of data. Discusses the 

importance and the first power of each,  setting their processing rules and its legal 

and practical safeguards adequacy and relevance, which protect the personal data 

subject.  

The present research, in order to thoroughly study of the subject, examines not 

only the Georgian normative base and practice, but also promotes experienced and 

successful countries, which practice and legislative aspects would be 

implementated, because of their necessity and advisability. 

The paper presents the meaning of the processing of personal data treatment 

and the importance of them, for example there are the conept and meaning of data 

processing with automated, with semi-automated and manual processing. 

Discusses about advantages and disadvantages of work, which are done by them, 

and reveals the best kind of it, which ensures the protection of personal data from 

disclosure. 

There are examined the role of Personal Data Protection Inspector, Georgian 

Common Courts and Constitutional Court of Georgia. There are critically analyzed 

each of their decision, interpretation and recommendation, related with aim of the 

personal data subject’s protection, specifies the treatments, that will provide by the 

sharing of experiences and practices of developed countries.  

Finally, the work analyzes the measures provided by Georgian legislation, 

which are imposed for the violation of personal data subject’s rights and 

determines, particularly which measure is the most appropriate for the data 

subject, which is more adequate and etcetera.  
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პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გარანტიები, მონაცემთა სუბიექტის 

თანხმობის გარეშე ინფორმაციის დამუშავებისას 

შესავალი 

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვა განსაკუთრებით 

აქტუალური გახდა 2011 წლის 28 დეკემბრის კანონის ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ’’ მიღების შემდეგ, თუმცა 2013 წლამდე არ 

არსებობდა ორგანო, რომელიც უზრუნველყოფდა კანონის შესრულებაზე 

ზედამხედველობას, დარღვევების პრევენციასა და მათ აღმოფხვრას.  

  2013 წლის 19 ივლისს საქართველოს მთავრობამ გამოსცა დადგენილება 

N180 ,,პერსონალურ მონაცემთა დავის ინსპექტორის საქმიანობისა და მისი 

უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე“, რომლის შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის 

კანცელარიას უნდა უზრუნველეყო საქართველოს მთავრობის სარეზერვო 

ფონდიდან გამოყოფილი ასიგნებებიდან ინსპექტორისა და მისი აპარატის 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება1.  

პერსონალურ მონაცემთა ,,ხელშეუხებლობა არის ინდივიდის 

ავტონომიურობის, დამოუკიდებელი განვითარების, მისი ღირსების დაცვის 

წინაპირობა“2, შესაბამისად მათი დაცვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე ინფორმაციის დამუშავებისას, 

ვინაიდან პერსონალური ინფორმაციის არაკანონიერი და ბოროტი მიზნით 

გამჟღავნებამ შესაძლოა კონკრეტული პიროვნებისათვის სავალალო 

შედეგები გამოიწვიოს, მაგალითად დაბრკოლებები შექმნას დასაქმების, 

ოჯახის შექმნის ან თუნდაც გარესამყაროსთან ურთიერთობის კუთხით.  

ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, პერსონალურ მონაცემთა 

არაკანონიერი გზით მოპოვების ხელმისაწვდომობა უფრო მეტად 

                                                 
1 დადგენილება N180 ,,პერსონალურ მონაცემთა დავის ინსპექტორის საქმიანობისა და მისი 

უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“-

ის მე-2 მუხლი. 
2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ივნისის N1/2/458 განჩინება 

საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები - დავით სართანია და ალექსანდრე მაჭარაშვილი 

საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ“. 
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შესაძლებელი ხდება, ასე რომ კანონმდებლობაც ,,ვალდებულია“ მუდმივად 

განახლებად რეჟიმში იმყოფებოდეს, რათა პიროვნებამ ,,დამოუკიდებლად 

განსაზღვროს გარესამყაროსთან კავშირის ინტენსივობა და ფორმები“3. 

ნაშრომის მიზანია, მიმოიხილოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

მდგომარეობა საქართველოში მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე 

ინფორმაციის დამუშავებისას, აგრეთვე მათი ფარგლების განსაზღვრა და 

მნიშვნელობის ანალიზი, იმ პრობლემების და ხარვეზების წარმოჩენა, 

რომელიც ჯერ კიდევ გააჩნია კანონმდებლობას და პრაქტიკას. შესაბამისად 

ნაშრომში შემოთავაზებული იქნება კონკრეტული რეკომენდაციები და 

წინადადებები, რომლებიც ,,პრობლემათა გადაწყვეტის რაციონალური, 

ლოგიკური, და სამართლებრივი გზისკენ იქნება მიპყობილი“4. 

ნაშრომში გამოყენებულია  შედარებით-სამართლებრივი, ფორმალურ-

ლოგიკური, ანალიტიკური, ისტორიული და სოციოლოგიური კვლევის 

მეთოდები. შედარებით-სამართლებრივი კვლევის მეთოდი საშუალებას 

იძლევა სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობის დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების შედარებისა და შეჯერების მეშვეობით ლოგიკურ და 

თანამიმდევრულ დასკვნამდე იქნეს მსჯელობა წაყვანილი. ანალიტიკური 

კვლევის მეთოდი თავისთავად გულისხმობს პრობლემათა ანალიზს,  რაც 

კვლავ მსჯელობის ლოგიკურ თანამიმდევრობას განსაზღვრავს და 

რაციონალური დასკვნის განხორციელების შესაძლებლობას იძლევა. 

ისტორიული კვლევის მეთოდი პერსონალურ მონაცემთა დამცავი 

კანონმდებლობის განვითარების ეტაპებს წარმოაჩენს. რაც  შეეხება 

სოციოლოგიური კვლევის მეთოდს, მისი გამოყენება აუცილებელიც კი 

არის, ვინაიდან პერსონალური მონაცემი თავისი არსით სოციუმს 

უკავშირდება და სოციუმში მყოფ  თუთოეულ პიროვნებას გააჩნია ის.  

                                                 
3ფაფიაშვილი ლ., პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა პირადი ჩხრეკისას მობილურ 

ტელეფონებთან მიმართებით, ჟ. საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა, 2015, VIII, გვ. 81  
4გეგენავა დ., საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება საქართველოში: სამართალწარმოების 

ძირითადი სისტემური პრობლემები, თბილისი, ,,დავით ბატონიშვილის სამართლის 

ინსტიტუტი“, 2012, გვ. 11. 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2013-2014, 2014 და 2015 

წლის ანგარიშებიდან გამომდინარე, მონაცემთა დამუშავებასთან 

დაკავშირებული დარღვევები, რომლებიც უკავშირდება მონაცემთა 

სუბიექტის თანხმობის არარსებობას, საკმაოდ ხშირ და ყოველწლიურად 

განმეორებად პრობლემას წარმოადგენს, მიუხედავად ინსპექტორის 

აპარატის მხრიდან ხშირად ჩატარებული ტრენინგებისა იმ 

რეკომენაციებისა, რომლებიც ოფიციალურად არის გამოქვეყნებული5. 

ნაშრომში დასმული პრობლემაც სწორედ პრაქტიკამ განაპირობა, კერძოდ 

იმან, რომ ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონს 

იმის გამო, რომ ის მაინც საჭიროებს გარკვეულ დამატებებს, მონაცემთა 

დამმუშავებლები გვერდს უვლიან. 

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ ძალიან ბევრი 

იურისტი მსჯელობს და ისეთ ლიტერატურაში, როგორებიცაა ,,Privacy and 

Data Protection Issues of Biometric Applications“, ,,Controlling knowledge: 

Freedom of Information and Privacy Protection in a Networked World“, ,,პირადი 

ცხოვრების დაცვა სამოქალაქო სამართლის მიხედვით”, Privacy-Law of Civil 

Liberties, აგრეთვე ცალკეული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავებასთან 

დაკავშირებული ნაშრომები - ,,Biometric System and Data Analysis”, ,,Direct 

Marketing in Practice”, ,,Human Genetic Information: Science, Law and Ethics“ 

და სხვა, საკმაოდ ბევრს მსჯელობენ მონაცემთა დამუშავების სრულყოფილ 

წესებზე, საქართველო მაინც არ ითვალისწინებს მათ პრაქტიკას, რაც უფრო 

საკვლევი საკითხის არასრულფასოვნად შესწავლის ბრალია. 

მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული ხარვეზების აღმოფხვრას, 

ემსახურება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

რეკომენდაციები და ყოველწლიურ ანგარიშებში შემოთავაზებული 

პრობლემის გადაჭრის გზები, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ აღნიშნული 

არასაკმარისია და საჭიროა პრობლემის უფრო მასშტაბურად მოგვარება.

                                                 
5 იხ. <http://personaldata.ge/ge/publications/recommendations>[12.05.2016] 

http://personaldata.ge/ge/publications/recommendations
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თავი I. პერსონალურ მონაცემთა არსი და მათი განსაზღვრის 

საკანონმდებლო კრიტერიუმები 

1. პერსონალური მონაცემები, როგორც პირის იდენტიფიცირების 

საშუალება და მათი კლასიფიკაციის ფორმები 

1.1. პერსონალურ მონაცემთა საკანონმდებლო გასაზღვრება 

ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ლუის ბრანდეისი 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის გარანტირებასა და დაცვას ჯერ 

კიდევ 1928 წელს აღწერს როგორც ,,ყველაზე აღმატებულ და ღირებულ 

უფლებად ცივილიზებული ადამიანისთვის“6, დღეს კი პერსონალურ 

მონაცემთა ხელშეუხებლობა, თანამედროვე ტექნოლოგიების ეპოქაში, 

კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და მეტად დაცვის ღირსია. 

 პერსონალური მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით პირველი კანონი, 

ამოქმედდა ჰესსეში, გერმანიაში. ამ პროცესს მოჰყვა კანონთა მიღება 

შვედეთში 1973 წელს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1974 წელს, 

გერმანიაში 1977 წელს, საფრანგეთსა და ნორვეგიაში 1978 წელს. 

დღესდღეობით ყველა დასავლეთ ევროპულ ქვეყანას გააჩნია საკუთარი 

რეგულირება პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით7. 

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა განმარტება და მისი 

მოცულობის განსაზღვრა სპეციალური კანონის მიღებამდე 

ხორციელდებოდა ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 

მეშვეობით, თუმცა ევროპისაკენ სწრაფვის პოლიტიკამ განაპირობა ცალკე 

საკანონმდებლო აქტით ამ საკითხის მოწესრიგების აუცილებლობა. 

,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 1999 წლის 

რედაქცია, განმარტავდა პერსონალურ მონაცემს როგორც საჯარო 

ინფორმაციას, რომელიც პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა8. 

                                                 
6Solove D., Conceptualizing Privacy, ჟ. California Law Review, 2002, Issue 4, გვ. 1093 

გადაწყვეტილებიდან: Olmstead V. United States, 277 U.S. 438 (1928), პარ 478. 
7 Karanja S., Transparency and Proportionality in the Schengen Information System and Border 

Control Cooperation, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2008. გვ. 123. 
8 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 27-ე მუხლის თ) ნაწილი, 25/06/1999 

წლის მდგომარეობით.   



10 

განმარტებიდან გამომდინარე, პერსონალური მონაცემი ყოველთვის 

უკავშირდებოდა საჯაროდ ხელმისაწვდომ ინფორმაციას, თუმცა თუკი 

გავითვალისწინებთ ხსენებული კანონის 44-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თავდაპირველ რედაქციას, რომლის შესაბამისად პერსონალური 

მონაცემები, თანამდებობის პირთა პერსონალური მონაცემების გარდა, 

არავისთვის არ უნდა ყოფილიყო ხელმისაწვდომი, თვით ამ პირის 

თანხმობის, ან  კოდექსის 28-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 

სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილების გარეშე9, პერსონალური 

მონაცემი კონფიდენციალურ და არა საჯარო სფეროს მიეკუთვნებოდა. 

დღესდღეობით, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ სამართლებრივი 

ურთიერთობების მოწესრიგების ასპარეზს მთლიანად უთმობს 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონს10. 

აღნიშნული კანონი, უმეტესი ქვეყნების მსგავსად,  პერსონალურ 

მონაცემს განმარტავს, როგორც ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც 

უკავშირდება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. 

ხოლო იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს უწოდებს მას, ვისი 

იდენტიფიცირებაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო 

ნომრით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, 

ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით 

შესაძლებელია11. მაშასადამე პერსონალური მონაცემი ფიზიკური პირის 

იდენტიფიცირებისთვის ,,გამოსადეგ" ყველა სახის ინფორმაციას მოიცავს. 

 ევროპული კონვენცია პერსონალური მონაცემების დეფინიციას ნაკლები 

კონკრეტიზაციით გვთავაზობს და განმარტავს, რომ „პერსონალური 

მონაცემები“-აღნიშნავს ნებისმიერ ინფორმაციას, რომელიც შეეხება 

                                                 
9იქვე. 44-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი. 
10იხ. ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 271 მუხლი, 27.10.2015 წლის მდგომარეობით 
11,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ა) 

პუნქტი. 
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განსაზღვრულ ან განმსაზღვრელ პირს („ინფორმაციის სუბიექტს“)12, ხოლო 

საქართველოს კანონი აკონკრეტებს, თუ რას ნიშნავს იდენტიფიცირებადი 

ფიზიკური პირი. ქართველი კანონმდებლის მხრიდან ტერმინთა 

კონკრეტიზაცია განპირობებულია ამ საკითხთა რეგულირების სიახლით, 

რათა ადრესატის მხრიდან კანონსაწინააღმდეგო განმარტება შეიზღუდოს. 

საქართველოს კონსტიტუცია არ შეიცავს პერსონალური ინფორმაციის 

ცნებას, თუმცა 41-ე მუხლში წარმოდგენილია ინფორმაციათა ჩამონათვალი, 

რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, მის 

ფინანსებთან ან სხვა კერძო საკითხებთან13 და პერსონალურ მონაცემთა 

სფეროს მიეკუთვნება. კონსტიტუციაში რეგულირებული საკითხები 

მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანს ეხება, კერძოდ, პირის 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია უკავშირდება ადამიანის 

ფიზიკური არსებობის საკითხს, ხოლო ფინანსებთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია მისი ყოფისა და საქმიანობის მატერიალურ საფუძვლებს14, რაც 

შეეხება ,,კერძო საკითხებს, სავარაუდოა, რომ ისინი განსაზღვრავენ 

ადამიანის ინტიმური ცხოვრების სფეროს მიკუთვნებულ ურთიერთობებს15. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით 

კონსტიტუციის ხსენებული მუხლი ,,კავშირშია კონსტიტუციის მე-20 

მუხლთან, რომლითაც დაცულია პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, 

რადგანაც მასში სწორედ ის მონაცემებია მითითებული, რომელიც პირის 

პრივატულ სფეროს შეეხება“16. შესაბამისად საქართველოს კონსტიტუციის 

41-ე მუხლის მეორე ნაწილი არ არის ერთადერთი ნორმა, რომელიც იცავს 

ადამიანის პერსონალურ მონაცემებს. 

                                                 
12 ,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის 

შესახებ“ ევროპული კონვენცია, CETS No.108, (მიღებულია 1981 წლის 28 იანვარს, ძალაში 

შევიდა 1985 წლის 1 ოქტომბერს), მე-2 მუხლის ა) პუნქტი. 
13 საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
14 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის №2/3/406,408 

გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
15 საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი, თბილისი, 2013, გვ. 360. 
16 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის №2/3/406,408 

გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს სახალხო დამცველი და საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
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1.2. პერსონალურ მონაცემთა დიფერენციაცია ,,მგრძნობიარობის“ 

კრიტერიუმის შესაბამისად 

ზოგიერთი ქვეყანა ახორციელებს პერსონალურ მონაცემთა 

კლასიფიკაციას ორ სახედ, ესენია: სენსიტიური (მგრძნობიარე) და 

არასენსიტიური (არამგრძნობიარე) მონაცემები, მაგალითად 

გაერთიანებული სამეფოს ,,მონაცემთა დაცვის 1998 წლის აქტი“ 

მგრძნობიარე პირად მონაცემებად მიიჩნევს მონაცემთა სუბიექტის 

რასობრივ და ეთნიკურ წარმომავლობასთან, პროფკავშირის წევრობასთან 

დაკავშირებულ მონაცემებს, პოლიტიკურ და რელიგიურ შეხედულებებს, ან 

ანალოგიური ხასიათის სხვა მრწამსს, ფიზიკური და ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის მდგომარეობას, სექსუალურ ცხოვრებას, ინფორმაციას 

ნასამართლეობაზე, ან ნებისმიერ დანაშაულებრივ ქმედებასთან 

დაკავშირებით სასამართლო პროცესის მიმდინარეობაზე17.  მსგავსი 

რეგულირება გააჩნია აგრეთვე ესტონეთსაც, თუმცა დაცვის სფეროს ემატება 

გენეტიკური ინფორმაციაც18. ყველა შემთხვევაში, სენსიტიური მონაცემები 

განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მყოფია და მისი დამუშავებისათვის 

აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა, ხოლო არასენსიტიური 

პერსონალური მონაცმების დამუშავებას მსგავსი თანხმობა არ სჭირდება.  

ზოგიერთი ქვეყანა ,,მგრძნობიარობის“ კრიტერიუმის დიფერენციაციისას 

გამოარჩევს კიდევ მესამე სახის ,,განსაკუთრებით“ მგრძნობიარე 

პერსონალურ მონაცემებს, რომელთა შეგროვება, დამუშავება, გამოყენება და 

გადაცემა საერთოდ იკრძალება ან დაიშვება მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში, მათი დაცვის სპეციალური ღონისძიებების გამოყენებით19. 

საქართველოს კანონმდებლობა  არ ახდენს სენსიტიური და 

არასენსიტიური პერსონალური მონაცემების კლასიფიკაციას20. თუმცა 

                                                 
17 <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/section/2>[08.05.2016] 
18 <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512112013011/consolide>[08.05.2016] 
19 ბიჭია მ., პირადი ცხოვრების დაცვა სამოქალაქო სამართლის მიხედვით, თბილისი, 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2012, გვ. 52. 
20 პერსონალური მონაცემების დაცვა, საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის 

ანალიზი, ხათუნა ყვირალაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 2007, გვ. 6. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/section/2
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512112013011/consolide
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,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონი მოიცავს 

განსაკუთრებულ მონაცემთა კატეგორიას მიკუთვნებულ ინფორმაციათა 

ჩამონათვალს21, რომელსაც სენსიტიურ პერსონალურ მონაცემად 

მოიხსენიებენ22, მისი დამუშავების აკრძალვითი ხასიათი (დამუშავება 

შესაძლოა განხორციელდეს მხოლოდ მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი 

თანხმობით) კი მიგვანიშნებს ამ ინფორმაციის სენსიტიურობაზე23 (მსგავსი 

მაღალი სტანდარტით სხვა კატეგორიებს მიკუთვნებული ინფორმაცია არ 

არის დაცული). აქვე აღსანიშნავია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

კანონის მიღებამდე პერიოდისათვის, საკმაოდ პროგრესული განმარტება, 

რომლის შესაბამისად ,,მგრძნობიარე კატეგორიის პერსონალური 

მონაცემები განსაკუთრებული სამართლებრივი რეჟიმით, გამიჯნულია 

ჩვეულებრივი პერსონალური მონაცემებისაგან. ამ კატეგორიის 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება-გაცემა საჭიროებს პირის 

თანხმობას“24. მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციათა დიფერენციაცია 

სენსიტიური და არასენსიტიური პერსონალური მონაცემების სახით არ 

ხორციელდება, უზენაესი სასამართლოს ეს ნოვატორული განმარტება 

გვიჩვენებს, რომ ნორმის გამომყენებლებს კარგად ესმით თითოეული 

პერსონალური მონაცემის ხარისხობრივი მნიშვნელობა დაცვის კუთხით. 

2. პერსონალურ მონაცემთა სპეციალური კატეგორიები 

2.1. ბიომეტრიული მონაცემი 

იდეა, რომ ადამიანის სხეულის ნაწილები შესაძლებელია გამოყენებულ 

იქნას პიროვნების უნიკალური თვისებების გასაიდენტიფიცირებლად, არ 

არის ახალი. ხელის, ფეხის და თითის ანაბეჭდები გამოიყენებოდა ჯერ 

კიდევ ანტიკურ დროში, მათი უნიკალური თვისებების გამო. მაგალითად: 

                                                 
21 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ბ) 

ნაწილი. 
22 Felici M., Fernández-Gago C. Accountability and Security in the Cloud, Spain, Springer, 2014, გვ. 

223. 
23 იხ. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლი. 
24 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2010 წლის 5 

ივლისის განჩინება Nბს-1278-1240(კ-08) 
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საფრანგეთში, გამოქვაბულებში, ჩუვეტის ჯგუფმა აღმოაჩინა ნახატები, 

რომლებიც შეიცავს ხელის ანაბეჭდებს და შესრულებულია პრეისტორიული 

ადამიანის მიერ  32 000 ან 36 000 წლის წინ. სავარუდოდ, ავტორმა 

ზოგიერთი ხელის ანაბეჭდის მეშვეობით თვითიდენთიფიკაცია მოახდინა25. 

ბაბილონში, თიხის დაფებზე დაფიქსირებული თითის ანაბეჭდები 

გამოიყენებოდა ბიზნეს გარიგებების დროს26. ჩინეთის ტანგის დინასტიის 

(618-907) კონტრაქტებზეც მითითებულია თითისა და ხელის ანაბეჭდები, 

პიროვნების აუთენტურობის დასადასტურებლად27.   

სერიოზული ბიომეტრიული კვლევები დაიწყო 1960-იან წლებში, 

ტექნიკა გავითარდა და დაიხვეწა 1970 და 1980 წლებში, და მზარდ 

ასპარეზზე წარმატებული გახდა 1990 წლებში28. 

არის თუ არა ბიომეტრიული მონაცემები პერსონალური მონაცემები 

დღესაც მუდმივი განსჯისა და დებატების საგანია. კითხვები წარმოშვა 

მაგალითად ასეთმა საკითხმა: შესაძლებელია თითის ანაბეჭდი, რომელიც 

უცნობი ადამიანის მიერ იქნა დატოვებული მაგიდაზე იყოს პერსონალური 

მონაცემი?29 მხოლოდ ავტორთა მცირე კონტიგენტი აანალიზებს 

სიღრმისეულად ამ საკითხს. ზოგიერთი ჰოლანდიელი ავტორი იცავს 

პოზიციას, რომ ჩიპში ჩადებული ბიომეტრიული მონაცემი, არ არის 

პერსონალური მონაცემი, რადგან ჩიპი პიროვნების კავშირის საჭიროების 

გარეშე ახდენს ვერიფიკაციას, მათი მოსაზრებით, ,,მხოლოდ ნიმუშებზე 

დაყრდნობით პიროვნება არ შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული ან 

იდენტიფიცირებადი“, რადგან ნიმუშების მეშვეობით პიროვნების 

განსაზღვრა დიდ ძალისხმევას მოითხოვს30.  

                                                 
25 Kindt E., Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications,  Netherlands, Springer, 

2013, გვ. 15 იხ.  <http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm>[05.05.2016].  
26 იქვე. გვ 15. იხ. <http://www.statewatch.org/news/2005/apr/jrc-biometrics-julian-

ashbourn.pdf>[5.5.2016] 
27 იქვე, გვ. 15 <http://www.biometrics.dod.mil/References/Biometrics_Timeline.aspx>[05.05.2016] 
28 Dunstone T., Yager N., Biometric System and Data Analysis, Australia, Springer, 2009,  გვ4. 
29 Kindt E., Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications,  Netherlands, Springer, 

2013, გვ. 95. 
30 იქვე, გვ. 95  

http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm
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ვინაიდან ბიომეტრიული მონაცემების პერსონალურ მონაცემებად 

მიჩნევის საკითხი სადავოა, მისი გადაწყვეტა კონკრეტული ქვეყნის 

კანონმდებელზეა დამოკიდებული, თუმცა შესაძლოა მისი განსაზღვრა 

გამომდინარეობდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების ან ამ კუთხით 

გამოცდილი დიდი ქვეყნების პოზიციიდანაც.   

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

ბიომეტრიულ მონაცემს მიიჩნევს პერსონალურ მონაცემად, ვინაიდან 

სწორედ აღნიშნული აქტი ახორციელებს მის რეგულირებას და განმარტავს, 

როგორც ფიზიკური, ფსიქიკური ან ქცევის მახასიათებელს, რომელიც 

უნიკალური და მუდმივია თითოეული ფიზიკური პირისათვის და 

რომლითაც შესაძლებელია ამ პირის იდენტიფიცირება (მაგალითად: თითის 

ანაბეჭდი, ტერფის ანაბეჭდი, თვალის ფერადი გარსი და სხვა)31. კანონი 

ბიომეტრიულ მონაცემებს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებში 

მოიხსენიებს, თუმცა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 

მოსაზრებით,  ,,ბიომეტრიული მონაცემი განსაკუთრებული კატეგორიის 

მონაცემს წარმოადგენს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის იძლევა ფიზიკური 

პირის იდენტიფიცირების საშუალებას განსაკუთრებული კატეგორიის 

მონაცემის ნიშნით, როგორიცაა რასობრივი ან ეთნიკური კუთვნილება, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ნასამართლობა და სხვა“32.  

2.2. გენეტიკური მონაცემი  

გენეტიკა არის მეცნიერების დარგი, რომელიც შეისწავლის ორგანიზმების 

მემკვიდრულობისა და ცვალებადობის კანონზომიერებებს33. თანამედროვე 

დისციპლინად ის იქცა 1860-იანი წლებიდან, გრეგორ მენდელის მუშაობის 

                                                 
31 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის გ) 

ნაწილი. 
32 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები ბიომეტრიულ 

მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გვ1 იხ. 

<http://manage.personaldata.ge/res/docs/recommendation/Guidelines%20on%20Biometric%20Data.pdf

>[14.04.2016] 
33 <http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=13&t=2737>[07.03.2016] 

http://manage.personaldata.ge/res/docs/recommendation/Guidelines%20on%20Biometric%20Data.pdf
http://manage.personaldata.ge/res/docs/recommendation/Guidelines%20on%20Biometric%20Data.pdf
http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=13&t=2737
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შედეგად, რომელმაც პირველად წამოაყენა გენის არსებობის იდეა34. გენი 

არის ორმაგი ხვეულის მაგვარი მოლეკულური ძაფი რომელსაც ეწოდება 

დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა, შემოკლებით დნმ-ი35. 1953 წელს ვატსონის 

და კრიკის მიერ დნმ-ის სტრუქტურის აღმოჩენის შემდეგ, მოლეკულურმა 

გენეტიკამ დაიკავა ცენტალური პოზიცია სასიცოცხლო პროცესების 

მიმდინარეობის ახსნა-განმარტების წარმოდგენის კუთხით36. გენების 

აღმოჩენა, მოლეკულური სტრუქტურის შეცნობა და ფუნქციონირება არის 

წყარო რომლითაც შეიძლება ბიოლოგიის ორი უდიდესი საიდუმლოების 

შეცნობა: 1. რა ხდის სახეობას იმად, რადაც ისინი გვევლინებიან? 

(პრაქტიკული დაკვირვებთ მემკვიდრეობითობა გადამწყვეტია, ვინაიდან 

მაგალითად უნარი, რომ კატას ყველა თაობას უჩნდება კატა, არის 

მემკვიდრეობითი) და 2. რა იწვევს სახეობათა შიგნით ცვალებადობას? 

(მაგალითად უნიკალური ფერის ცხოველებს ხშირად ჰყავთ იგივე ფერის 

შთამომავლობა, ისეთივე მახასიათებელი თვისებებით, რაც ნიშნავს, რომ 

ისინი კონკრეტულად ,,ნაწარმოებნი არიან მხოლოდ ამ ოჯახიდან“)37.  

მაშასადამე გენეტიკა ორგანიზმის ,,მოკვლევის“ საშუალებაა38. მისი 

მეშვეობით შესაძლებელია იმ უნიკალური და მუდმივი ინფორმაციის 

მოძიება, რომელიც მხოლოდ კონკრეტული სუბიექტისთვის და მისი 

ოჯახის სისხლით ნათესავი წევრებისთვის არის დამახასიათებელი39. 

გენეტიკური მონაცემების ცოდნამ შესაძლოა ინდივიდს თავიდან 

ააცილებინოს ან მნიშვნელოვნად შეუმციროს მემკვიდრეობითი 

დაავადებები, ან მოხდეს მათი პროგნოზირება,40 თუმცა მისმა 

შემთხვევითმა გაჟღრებამ შესაძლებელია კონკრეტული პიროვნების 

მასიდან გარიყვაც გამოიწვიოს. 

                                                 
34 Griffiths A., Miller J., Suzuki D., Lewontin R., Gelbart W., An Introduction to Genetic Analysis, 

New York: W. H. Freeman, 2000, გვ. 23 
35 იქვე,  გვ. 3 
36 Human Genetic Information: Science, Law and Ethics, UK, 1990, გვ.6 
37  Griffiths A., Miller J., Suzuki D., Lewontin R., Gelbart W., An Introduction to Genetic Analysis, 

New York: W. H. Freeman, 2000, გვ. 3 
38 Human Genetic Information: Science, Law and Ethics, UK, 1990, გვ.7 
39 იქვე. გვ. 6 
40 იქვე. გვ. 96 
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,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

გენეტიკურ მონაცემს განმარტავს როგორც ,,მონაცემთა სუბიექტის 

უნიკალურ და მუდმივ მონაცემს გენეტიკური მემკვიდრეობის ან/და დნმ-ის 

კოდის შესახებ, რომლითაც შესაძლებელია ამ პირის იდენტიფიცირება41“, 

იგი ამავდროულად განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა კატეგორიაა, 

თუკი იძლევა პირის იდენტიფიცირების საშუალებას42.  

ზოგიერთი გენეტიკური მონაცემი, როგორიცაა გენეტიკური 

შეუთავსებლობა და სერიოზული დაავადებებისადმი მიდრეკილება, 

განსაკუთრებულად მგრძნობიარე ბუნებით ხოლო ისეთი გენეტიკური 

ინფორმაცია, როგორიცაა სქესი, თვალისა და თმის ფერი ნაკლებ 

მგრძნოებიარე ხასიათისაა, თუმცა შესაძლოა შეიცვალოს ამ 

ინფორმაციისადმი დამოკიდებულება. მაგალითად: ემბრიონის სქესთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია ზოგიერთ მშობელს არ მიეწოდება და 

დაცულია მისი კონფიდენციალურობა43, ვინაიდან ხშირია მშობლებისთვის 

არასასურველი სქესის ბავშვის ჩასახვისას აბორტის პრეცენდენტები. 

ადამიანის უჯრედული ქსოვილის დნმ-ის ნიმუში, როგორც პირის 

ინდივიდუალურობას განმსაზღვრელი, ყოველთვის კონფიდენციალურად 

იქნება მიჩნეული, რადგან მას შეუძლია საფრთხე შეუქმნას განსაკუთრებით 

მგრძნობიარე ინფორმაციათა გამჟღავნებას44, გაამჟღავნოს ისეთი ,,ოჯახური 

საიდუმლობები“, როგორიცაა მამობის დადგენა და შვილად აყვანა45. 

 2.3. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები 

საქართველოს კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა ჩამონათვალს ევროპული 

პარლამენტისა და საბჭოს 95/46/EC დირექტივის იდენტური შინაარსით 

                                                 
41 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის გ1) 

პუნქტი. 
42 იქვე. მე-2 მუხლის ბ) პუნქტი. 
43 "Who Owns Our Genes?": Proceedings of an international conference,  by Nordic Committee on 

Bioethics, Tallin, October, 1999, გვ. 78. 
44 იქვე. გვ. 78 
45 Stefanick L., Controlling knowledge: Freedom of Information and Privacy Protection in a 

Networked World, Canada, AU Press, 2011. გვ. 101. 
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ახორციელებს, თუმცა დირექტივა მწირი ჩანაწერით ახორციელებს უფრო 

მნიშვნელოვანი უფლებების დაცვის ხაზგასმას, რათა განვრცობის 

შესაძლებლობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს მიეცეთ, კერძოდ დირექტივის 

შესაბამისად, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი გულისხმობს ისეთ 

მონაცემთა ჩამონათვალს, როგორიცაა პირის რასობრივი ან ეთნიკური 

წარმომავლობის, პოლიტიკური შეხედულებების, რელიგიური ან 

ფილოსოფიური მრწამსის, პროფესიული კავშირების წევრობის, 

ჯანმრთელობისა და სქესობრივი ცხოვრების შესახებ მონაცემები46.  

საქართველოს კანონი განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებს 

მიკუთვნებულ ინფორმაციას განავრცობს ნასამართლობასთან, 

ადმინისტრაციულ პატიმრობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების 

შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო შეთანხმების დადებასთან, 

განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან 

დაზარალებულად ცნობასთან, აგრეთვე ბიომეტრიულ და გენეტიკურ 

მონაცემებთან, რომლებიც ჩამოთვლილი ნიშნებით ფიზიკური პირის 

იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა47. 

სპეციალური კატეგორიის მონაცემი სხვა მონაცემებისგან განსხვავებით 

აღმატებული მნიშვნელობის მქონეა. იგი მიეკუთვნება სენსიტიურ 

მონაცემთა კატეგორიას. სენსიტიურისა და არასენსიტიური მონაცემების 

კლასიფიკაცია გვაძლევს საშუალებას, რომ განვასხვავოთ 

კონფიდენციალური მონაცემები არაკონფიდენციალურისაგან. სპეციალური 

კატეგორიის მონაცემი უდავოდ კონფიდენციალურია48. 

საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის მცდელობა მიზნის 

მიღწევის საშუალებად რომ იქცეს, აუცილებელია ევროკავშირის 

საკანონმდებლო სფეროსთან ქართული კანონმდებლობის დაახლოება და 

მათ შორის პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებული ნორმების იმგვარი 

                                                 
46 Directive 95/46/EC (ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ლუქსემბურგი) (ძალაში შევიდა 

13.12.1995 წელს), Article 8. 
47 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის მე-2 მუხლის ბ) პუნქტი. 
48 Who Owns Our Genes?": Proceedings of an international conference,  by Nordic Committee on 

Bioethics, Tallin, October, 1999, გვ. 78 
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შინაარსით ჩამოყალიბება, რომ პიროვნების უფლებები მაქსიმალურად 

იქნეს დაცული და გარანტირებული. შესაბამისად, არ არის გასაკვირი, რომ 

ნორმა შინაარსით ემთხვევა ევროკავშირის დირექტივის რეგულირებას. 

3. პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი  

პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი არის ნებისმიერი ფიზიკური პირი, 

რომლის შესახებ მონაცემები მუშავდება49. აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 

ჩანაწერი აწესრიგებს მხოლოდ ფიზიკური პირების პერსონალური 

მონაცემების დაცვას, ხოლო იურიდიული პირების მსგავს ინფორმაციას 

კანონმდებელი პერსონალურ მონაცემებად არ მიიჩნევს50“. კანონის 

ჩანაწერის მხოლოდ ფიზიკურ პირზე გავრცელების ტენდენცია განაპირობა 

,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური 

პირების დაცვის შესახებ ევროპული კონვენციის“ რეგულირების სფერომ, 

რომელიც ეხება მხოლოდ პიროვნების უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა დაცვის გარანტიების გავრცელებას, განსაკუთრებით 

თითოეული ადამიანის უფლებას კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ51. 

მონაცემთა სუბიექტს, უფლება აქვს მოითხოვოს დამმუშავებლისგან 

ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა დამუშავების მიზნების, ობიექტის, 

შეგროვების გზების, სამართლებრივი საფუძვლების, კონკრეტულ პირზე ან 

ორგანიზაციაზე გაცემული ინფორმაციის და სხვათა თაობაზე52, ხოლო 

საჭიროების შემთხვევაში მის შესახებ არსებულ მონაცემთა გასწორების, 

განახლების, დამატების ან სხვა ოპერაციის მოთხოვნის უფლებაც აქვს53.  

კანონით დადგენილ შემთხვევებში, როდესაც მონაცემთა დამუშავება 

მოითხოვს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობას, სუბიექტს უფლება აქვს 

                                                 
49 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ვ) 

პუნქტი. 
50 ბეჟაშვილი ზ., პერსონლურ მონაცემთა დამუშავებისა და საჯაროობის სამართლებრივი 

მოწესრიგება საავტორო სამართლებრივ დაცვასთან მიმართებით, ჟ. ,,ადმინისტრაციული 

სამართლის პრობლემები“, 2013, გვ. 40. 
51 ,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის 

შესახებ“ ევროპული კონვენცია, CETS No.108, (მიღებულია 1981 წლის 28 იანვარს, ძალაში 

შევიდა 1985 წლის 1 ოქტომბერს), პრეამბულა. 
52 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლი. 
53 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლი. 
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გასცეს ის, ან გაცემულ თანხმობაზე უარი განაცხადოს54. მსგავს შემთხვევაში 

მონაცემთა სუბიექტი არამარტო მიღებულ გადაწყვეტილებაზე იღებს 

პასუხისმგებლობას, არამედ მის შედეგებზეც55. შესაბამისად 

მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პირი სრულად აცნობიერებდეს 

გადაწყვეტილების მართებულობას, სპეციალური კანონი კი არ 

ითვალისწინებს მონაცემთა სუბიექტის ასაკს, ქმედუნარიანობას და სხვა 

კრიტერიუმებს თანხმობის ან თანხმობაზე უარის თქმისას, შესაბამისად 

საჭიროა კანონში გაკეთდეს მითითება, თუ რა შემთხვევაში ჩაითვლება 

მონაცემთა სუბიექტის მიერ გამოხატული ნება ნამდვილად და რეალურად. 

4. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კონსტიტუციური საფუძვლები და 

მოწესრიგების თავისებურებანი 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი რეგულირება არის 

პიროვნების შეთანხმება სახელმწიფოსთან, ბანკებთან, სატელეფონო 

კომუნიკაციებთან და სხვა დაწესებულებებთან, იმის შესახებ, რომ 

პიროვნება მზად არის თავად უზრუნველყოს საკუთარი თავის შესახებ 

არსებული ინფორმაციის მიწოდება ზემოთქმული ორგანიზაციებისა და 

სახელმწიფოსათვის, რათა იყოს კონკრეტული ქვეყნის მკვიდრი, ბანკის, 

სატელეკომუნიკაციო და სხვა დაწესებულებათა მომხმარებელი56. 

პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული რეგულირება 

ეროვნული კონსტიტუციების დონეზე იშვიათობაა. ქვეყნების 

უმრავლესობას ურჩევნია, რომ ეს საკითხი ცალკე კანონით მოაწესრიგოს, ამ 

უფლების დაცვის კუთხით ურიგო არ იქნებოდა კონსტიტუციებს რომ 

უზრუნველეყოთ აღნიშნულ ინფორმაციათა დაცვა, თუნდაც არაპირდაპირ. 

პორტუგალიის 1976 წლის კონსტიტუცია ითვალისწინებს პერსონალურ 

მონაცემთა ავტომატური დამუშავების შედეგად მონაცემთა გაცნობის 

უფლებას და ID ნომრების ბლოკირების წესს რათა არ იქნეს პირადი მიზნით 
                                                 
54 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლი. 
55 ПЕТРОВ М.И., Постатейный комментарий к Федеральному закону О персональных 

данных, Россия, Юстицинформ, 2007, გვ. 28. 
56 СИМОНОВ, Алексей.,  Предисловие, 6 წიგნიდან Волчинская Е.К., Защита персональных 

данных, Росси ́я, 2001, გვ. 6.  
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გამოყენებული. ზოგიერთ ქვეყანაში მონაცემთა დაცვის უფლება მჭიდროდ 

არის მიბმული პირადი ცხოვრების კონსტიტუციურ უფლებასთან. ამ მხრივ 

აღსანიშნავია ესპანეთის 1978 წლის და ჰოლანდიის 1983 წლის 

კონსტიტუციები, რომლებიც ძალაში შესვლის დღიდან კანონმდებლის 

ამოცანად თვლიან ინფორმაციული ტექნოლოგიების მეშვეობით მონაცემთა 

გამოყენებისა და პირადი ცხოვრების დაცვის უფლების რეგულირებას57. 

საქართველოს კონსტიტუცია, 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტის  შესაბამისად 

ინფორმაციის სუბიექტის თანხმობის გარეშე გამჟღავნებისაგან იცავს ისეთ 

მონაცემებს, რომლებიც უკავშირდება ადამიანის ჯანმრთელობას, მის 

ფინანსებს, ან სხვა კერძო საკითხებს58. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ 

კონსტიტუცია  მე-20 მუხლში ითვალისწინებს ყოველი ადამიანის პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას59, ხოლო თუკი დავეყრდნობით 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებას პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით, რომლის შესაბამისად 

,,პირები უზრუნველყოფილნი არიან ფიზიკური და მორალური 

ხელშეუხებლობის, სახელის, პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის 

უფლებებით“60, ისეთი პერსონალური მონაცემებიც რომლებიც 

უკავშირდება ადამიანის ჯანმრთელობას, მის ფინანსებს, ან სხვა კერძო 

საკითხებს, დაცული უნდა იქნეს პირადი ცხოვრების უფლებით. 

მითუმეტეს ,,საკონსტიტუციო სასამართლომ ხაზგასმით განაცხადა, რომ 

პირადი ცხოვრების ფართო და მრავალმხრივი შინაარსიდან გამომდინარე, 

შეუძლებელია მისი ზუსტი და ამომწურავი განმარტება61“. კანონმდებელმა 

                                                 
57  Brouwer E., Digital Borders and Real Rights: Effective Remedies for Third-Country Nationals in 

the Schengen Information System, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 2008, გვ. 194 
58 საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.  
59 იქვე. მე-20 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
60 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 დეკემბრის N1/3/407 

გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და 

საქართველოს მოქალაქე – ეკატერინე ლომთათიძე საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ“ 
61 ტუღუში თ., ბურჯანაძე გ., მშვენიერაძე გ., გოცირიძე გ., მენაბდე ვ., ადამიანის უფლებები 

და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს სამართალწარმოების პრაქტიკა, 

თბილისი, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამომცემლობა, 2013, გვ. 191 

გადაწყვეტილებიდან: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 
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საქართველოს კონსტიტუციაში ადამიანის ჯანმრთელობასთან, 

ფინანსებთან, ან სხვა კერძო საკითხებითან დაკავშირებული ინფორმაცია 

ცაკლე მოაწესრიგა, ვინაიდან ამ უკანასკნელთან დაშვების განსხვავებული 

წესი არსებობს, კერძოდ თუკი ,,საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 

მუხლში ჩამოთვლილი უფლებების შეზღუდვა დაიშვება სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით ან კანონით გათვალისწინებული გადაუდებელი 

აუცილებლობისას. ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული პირის 

ჯანმრთელობასთან, ქონებასთან ან სხვა კერძო საკითხებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის ხელშეუხებლობა, დაიშვება მხოლოდ ამ 

ადამიანის თანხმობით, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, 

როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა 

და თავისუფლებების დასაცავად“62. 

5. საქართველოს კანონმდებლობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

თაობაზე 

2012 წლამდე პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და დამუშავების წესს 

განსაზღვრავდა საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი63, 

,,კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ” კანონი64 და საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსი65“, თუმცა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის დაცვის უზრუნველსაყოფად66, 2012 წლის პირველი 

მაისიდან ძალაში შევიდა ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

                                                                                                                                            
დეკემბრის N1/3/407 გადაწყვეტილება საქმეზე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე – ეკატერინე ლომთათიძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ. 
62 იქვე. გვ. 193, განჩინებიდან: საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 19 

დეკემბრის #1/7/454 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქე ლევან სირბილაძე 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 
63 იხ. ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ მესამე თავი, 25/06/1999 წლის 

რედაქცია. 
64 იხ. ,,კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 171 მუხლი.  
65 საქართველოს 2008 წლის 14 მარტის კანონი ,,საქართველოს სამოქლაქო კოდექსში 

დამატების შეტანის შესახებ“, 1-ლი მუხლი. 
66 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 1-ლი მუხლი. 
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საქართველოს კანონი. კანონის ცალკეული დებულებების ამოქმედება 

ეტაპობრივად განხორცილდა67. შესაბამისად გაჭიანურდა მასთან ისეთი 

მარეგულირებელი აქტების ჰარმონიზაციის პროცესი, რომელიც მოქმედებს 

ჯანდაცვის, დაზღვევის, სოციალური უზრუნველყოფის, კომუნიკაციებისა 

და სხვა სფეროებში68. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ახალი კანონის ძალით, 

,,სისხლის სამართლის კოდექსში“ გაჩნდა პერსონალურ მონაცემთა დამცავი 

რეგულირება, რომელიც 2012 წლამდე შემოიფარგლებოდა პირადი ან 

ოჯახური საიდუმლოების უკანონო ხელმისაწვდომობის დასჯადობით69, 

ხოლო 2014 წლიდან იცავს პერსონალურ მონაცემებსაც და ამკაცრებს 

პასუხისმგებლობის ზომას70. პერსონალური მონაცემების უკანონოდ 

გამჟღავნებისას ზიანის ანაზღაურების წესს იცნობს საქართველოს სისხლის 

სამართლის საპროცესო კოდექსიც71, აღსანიშნავია ,,ოპერატიულ-სამძებრო 

საქმიანობის შესახებ“ კანონში შესული ცვლილებაც, რომლის მეშვეობით 

სავალდებულო ხდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინპექტორის 

ჩართულობის უზრუნველყოფა ფარული საგამოძიებო მოქმედების 

შედეგად მოპოვებული პერსონალური მონაცემების განადგურების 

დამადასტურებელი ოქმის გადაცემით72. 

2015 წლის 27 ოქტომბრის ცვლილებით ,,საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონს დაემატა მუხლი, 

რომლის შესაბამისად, საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია პერსონალური 

მონაცემების შემცველი ინფორმაციის კონფიდენციალურობა 

უზრუნველყოს, რაც ვრცელდება სამსახურიდან მისი გათვაისუფლების 

                                                 
67 იხ. იქვე. 56-ე მუხლი. 
68 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, გვ. 6.  
69 საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი ,,საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, 1-ლი მუხლი. 
70 საქართველოს 2014 წლის 2 მაისის კანონი ,,საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, 1-ლი მუხლი. 
71 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, მე-7 მუხლის მე-3  ნაწილი, 

182-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ა) ქვეპუნქტი. 
72 საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის 

გ) ქვეპუნქტი. აღნიშნულ რეგულირებას ითვალისწინებს აგრეთვე სისხლის სამართლის 

საპროცესო კოდექსის 1438  მუხლიც. 
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შემდეგაც73. ცვლილება განიცადა ,,ზოგადი განათლების შესახებ“ 

საქართველოს კანონმაც, რომლის შესაბამისად - მოსწავლის, მშობლის და 

მასწავლებლის დაშვება ხდება სკოლაში არსებულ ნებისმიერ 

ინფორმაციასთან, გარდა პერსონალური მონაცემების შემცველი 

ინფორმაციისა74. ამასთანავე აღსანიშნავია  „ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ“ კანონში განხორციელებული ცვლილება, რომლის 

შესაბამისად - ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიამ უნდა მიაწოდოს 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს ელექტორნული 

კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კანონით დადგენილი 

წესით შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოებისათვის გადაცემის ფაქტები75.  

2012 წლიდან საქართველოს კანონმდებლობა ნალ-ნალა ცდილობს 

სხვადასხვა საზოგადოებრივი ურთიერთობის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ საქართველოს კანონთან. მათ შორის აღსანიშნავია ,,პატიმრობის 

კოდექსი76“, ,,ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“77, ,,პოლიციის შესახებ78“ 

და სხვა. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
73იხ. საქართველოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონი ,,საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე, 1-ლი მუხლის 11-ე პუნქტი. 
74 საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი ,,ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“, 1-ლი მუხლი.  
75 საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი ,,ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ, 1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტი. 
76 იხ. საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონი ,,პატიმრობის კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ“, 1-ლი მუხლის 26-ე პუნქტი. 
77 იხ. საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონის „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, 1-ლი მუხლის მე-16 და მე-16 პუნქტები. 
78 იხ. ,,პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15-ე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტები. 
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თავი II. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების წესი, სამართლებრივი და 

ეთიკური კრიტერიუმები 

1. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების არსი 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება გულისხმობს ავტომატური, 

ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით 

მონაცემთა მიმართ შესრულებულ ნებისმიერ მოქმედებას, კერძოდ, 

შეგროვებას, ჩაწერას, ფოტოზე აღბეჭდვას, აუდიოჩაწერას, ვიდეოჩაწერას, 

ორგანიზებას, შენახვას, შეცვლას, აღდგენას, გამოთხოვას, გამოყენებასა ან 

გამჟღავნებას მონაცემთა გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად 

ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფებას ან კომბინაციას, 

დაბლოკვას, წაშლასა ან განადგურებას79.  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-2 

თავი არეგულირებს მონაცემთა დამუშავების ზოგად წესებს. ხოლო 

ზოგიერთი მონაცემის სპეციფიური ბუნების გამო, კანონმდებელმა 

გადაწყვიტა ცალკე მუხლებად ჩამოეყალიბებინა მათი დამუშავების 

ნორმები, თუმცა რატომღაც მათ შორის არ გაითვალისწინა გენეტიკური 

მონაცემთა დამუშავების მოწესრიგება მიუხედავად თავისი მნიშვნელობისა. 

2. პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სახეები 

2.1. მონაცემთა ავტომატური დამუშავება 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონი მონაცემთა 

ავტომატური დამუშავებას განმარტავს მონაცემთა ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების მეშვეობით დამუშავებად80. კანონი არ აიდენტიფიცირებს, 

მონაცემთა ინფორმციული ტექნოლოგიების მეშვეობით დამუშავებას, 

თუმცა ჩამოთვლის გავრცელების სფეროებს, კერძოდ ესენია: დანაშაულის 

თავიდან აცილება და გამოძიება, ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებისა 

და მართლწესრიგის დაცვის მიზნებისათვის სახელმწიფო 

                                                 
79 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 პუნქტის გ) 

ქვეპუნქტი. 
80 იქვე, მე-2 მუხლის ე) პუნქტი. 
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საიდუმლოებისათვის მიკუთვნებულ მონაცემთა ავტომატური 

დამუშავება81. 

მონაცემთა ავტომატური დამუშავება პრაქტიკულად ხორციელდება 

კომპიუტერებით ან კავშირგაბმულობის სხვა ქსელებით. შვედეთის 

მონაცემთა ინსპექციის საბჭოს მოსაზრებით ციფრული ფოტოაპარატით 

გადაღებული სურათების ვებ-საიტებზე განთავსება მათი შენახვის გარეშე, 

აგრეთვე მონაცემთა ავტომატური საშუალებით დამუშავებაა82. 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის მწირი ჩანაწერი 

მონაცემთა ავტომატურ დამუშავებასთან დაკავშირებით გამომდინარეობს 

,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური 

პირების დაცვის შესახებ“ კონვენციის ჩანაწერიდან, რომელიც 

ხელშემკვრელ მხარეებს (მათ შორის საქართველოსაც) ავალდებულებს 

პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას იხელმძღვანელონ 

კონვენციით83. კონვენცია სრულყოფილად აღწერს დამუშავების აღნიშნულ 

სახესთან დაკავშირებულ საკითხებს და კონვენციის უშუალო მოქმედების 

მდგომარეობიდან გამომდინარე, ქართველმა კანონმდებელმა აღარ 

გადატვირთა კანონი. 

მონაცემთა ავტომატური ბაზების ხშირი გაუმართაობისა  და მასში 

არსებული ინფორმაციის რეალობასთან შეუსაბამობის გამო, დაუშვებელია 

ავტომატურ დამუშავებაზე სრული დაყრდნობით ისეთი გადაწყვეტილების 

მიღება, რომელიც სამართლებრივად ან ფინანსურად ზემოქმედებს 

მონაცემთა სუბიექტზე. აღნიშნული საშუალების გამოყენებისას მონაცემთა 

სუბიექტის უფლებაა, რომ ინფორმირებული იყოს იმ პერსონალური 

მონაცემების ავტომატურ დამუშავებაზე, რომელიც მას ეხება84. 

                                                 
81 იქვე. მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
82 Decision by the Data Inspection Board from 20 sep. 2005. No 763-2005, წიგნიდან: Kirchberger 

K., Cyber Law in Sweden, By Christine, USA, Kluwer Law International, 2011,197. 
83 ,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის 

შესახებ“ ევროპული კონვენცია, CETS No.108, (მიღებულია 1981 წლის 28 იანვარს, ძალაში 

შევიდა 1985 წლის 1 ოქტომბერს), მე-3 მუხლის 1-ლი ნაწილი. 
84 Data Protection and Privacy: Jurisdictional Comparisons, General Editor: Monika Kuschewsky, 

UK, Thompson Reuters, 2012, გვ. 141. 



27 

საქართველოში მონაცემთა ავტომატური დამუშავების პრობლემას 

წარმოადგენს სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე უწყებებს შორის 

მონაცემთა გაცვლა ან/და წვდომა. აღნიშნული პრობლემა პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის დაფუძნების დღიდან 

გადაუჭრელია85 და მასში მეტწილად ისეთი საჯარო უწყებები არიან 

ბრალდებულნი, როგორიცაა სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სხვანი.  

2.2. მონაცემთა არაავტომატური საშუალებებით დამუშავება 

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, იშვიათ 

მოვლენას წარმოადგენს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 

არაავტომატური საშუალებებით, თუმცა ვინაიდან აღნიშნული მეთოდი 

რეალურად არსებობს, კანონმდებელმა ის მაინც დაარეგულირა, რათა 

მონაცემთა არაავტომატური საშუალებებით დამუშავება არ გამხდარიყო 

კანონის მოთხოვნების გვერდის ავლის საშუალება86.  

არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავება ხელით წერის 

მეშვეობით ,,ხელნაწერი ფაილების” შექმნას გულისხმობს და ხშირად 

გამოიყენება საავადმყოფოებში87.  

საქართველოში არაავტომატური საშუალებებით მონაცემთა დამუშავების 

განხორიციელების შეტყობინება მაკონტროლებელი ორგანოსადმი, 

პრაქტიკაში დამკვიდრებული არ არის, ამ მხრივ კარგი იქნება თუკი 

ქართული კანონმდებლობა გაითვალიწინებს დირექტივა 95/46/EC-ის 

შესაბამის წესს, რომლითაც წევრი სახელმწიფოებისთვის შეიძლება 

განისაზღვროს, რომ არაავტომატური ოპერაციებით გარკვეული, ან ყველა 

                                                 
85 იხ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2013-2014 წლის ანგარიში 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, გვ. 7, აგრეთვე 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“ გვ. 14 და პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 70-71. 
86 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 11 

პუნქტი. 
87 Büllesbach A., Concise European IT Law, USA, Kluwer Law International, 2010, გვ. 94.  
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მონაცემის, მათ შორის პირადი მონაცემების დამუშავების შესახებ, ეცნობოს 

საზედამხედველო ორგანოს გამარტივებული წესით88, ვინაიდან თუკი 

ავტომატური წესით მონაცემთა დამუშავებისას, თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დახმარებით მარტივია იმის გარკვევა, თუ ვინ გამოიყენა, 

გადასცა ან თუნდაც ნახა ინფორმაცია, ხელით დამუშავების შემთხვევაში, 

აღნიშნულის გარკვევა თითქმის წარმოუდგენელია89.  

იმისათვის, რომ არაავტომატური საშუალებებით პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავება კონტროლს დაექვემდებაროს, აუცილებელია 

კანონმდებელმა გაითვალისწინოს, დაწესებულების მხრიდან 

მაკონტროლებელი ორგანოსთვის შეტყობინების ვალდებულება, იმის 

თაობაზე, რომ აწარმოებს მონაცემთა არაავტომატურ დამუშავებას, შემდგომ 

კი პერიოდულად უნდა ხდებოდეს აღნიშნულის განმახორციელებელი 

ორგანიზაციების ინსპექტირება. 

2.3. მონაცემთა დამუშავება ნახევრად ავტომატური საშუალებებით 

მონაცემთა ნახევრად ავტომატური დამუშავება გულიხმობს 

ერთდროულად ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და არაავტომატური 

საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებას90. დამუშავების ეს სახე უფრო 

ეფექტურია, ვიდრე მხოლოდ ავტომატური საშუალებებით ამის 

განხორციელება, ვინაიდან კომპიუტერს არ შეუძლია ჩაანაცვლოს 

ინფორმაციის განმმარტებლის ცოდნა, გამოცდილება და გაგების უნარი, 

თუმცა შეუძლია შეინახოს უზარმაზარი რაოდენობის მონაცემები, 

გაამარტივოს მათი ძიება და რაოდენობრივი ანალიზი91.  

მონაცემთა ნახევრად ავტომატური საშუალებით დამუშავებას თავისი 

უარყოფითი მხარეებიც აქვს, ვინაიდან საგულისხმოა, რომ ავტომატური და 

                                                 
88 Directive 95/46/EC (ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ლუქსემბურგი) (ძალაში შევიდა 

13.12.1995 წელს), article 18, Paragraph 5. 
89 Büllesbach A., Concise European IT Law, USA, Kluwer Law International, 2010, გვ. 94. 
90 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის ე1 

პუნქტი. 
91 Satellite Remote Sensing, A New Tool for Archaeology, Editors: Rosa Lasaponara and Nicola 

Masin, UK, 2012. გვ. 8. 
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არაავტომატური საშუალებებით იდენტური შინაარსის ინფორმაციის 

დამუშავება ხდება (მაგალითად მონაცემთა ქაღალდის ვერსია შეიტანება 

ელექტრონულად, ან პირიქით), აღნიშნული ყოველთვის დაკავშირებულია 

ორმაგი ფიზიკური და ფინანსური რესურსის გამოყენებასთან. მაგრამ, თუკი 

ავტომატურად და არაავტომატურად მუშავდება სხვადასხვა ტიპის 

ინფორმაცია, აქ უკვე წარმოიშობა დამუშავებულ მონაცემებზე კონტროლის 

პრობლემა. შესაძლებელია მონაცემთა არაავტომატური საშუალებით ისეთი 

ინფორმაცია დამუშავდეს, რისი დამუშავებაც მსგავსი სახით დაუშვებელია 

და მიზნად ისახავს კანონის გვერდის ავლას92. შესაბამისად კანონმდებლის 

მხრიდან აუცილებელია იმის განსაზღვრა, რომ თუკი მუშავდება 

სხვადასხვა შინაარსის ინფორმაცია, აუცილებელი უნდა იყოს, 

არაავტომატური დამუშავების კანონიერების ფარგლების ინსპექტირება. 

3. სხვადასხვა კატეგორიის მონაცემთა დამუშავების ეთიკური და 

სამართლებრივი კრიტერიუმები 

3.1. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა პრიორიტეტული ბუნების 

გამო, კანონმდებელმა საერთოდ აკრძალა ამ ინფორმაციათა დამუშავება, 

მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობის გარეშე, ამავდროულად 

დამუშავების ლეგიტიმურ საფუძვლებში მოიხსენია მონაცემთა სუბიექტის 

ან მესამე პირის სასიცოცხლო ინტერესების დაცვა, ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა პირადი საქმეებისა და რეესტრების წარმოება, როგორც 

საზოგადოებრივი, ასევე ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვა და სხვა93. 

კანონმდებლის წინდახედული სვლა იყო, რომ მან მონაცემთა სუბიექტის 

წერილობითი თანხმობის ადრესატად განსაზღვრა უშუალოდ ის მონაცემთა 

დამმუშავებელი, რომელსაც სუბიექტმა საკუთარი ინფორმაციის 

დამუშავებასთნ დაკავშირებით ნდობა გამოუცხადა94. მაგალითად 

                                                 
92 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის 11 

პუნქტი. 
93 იქვე, მე-6 მუხლი. 
94 იქვე, მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი. 
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პოლიტიკურ და ფილოსოფიურ ორგანიზაციებს, რელიგიურ მოძრაობებს ან 

პროფესიულ კავშირებს შეუძლიათ შეაგროვონ, დაამუშაონ ან გამოიყენონ 

სპეციალური კატეგორიის მონაცემები, როდესაც ისინი საჭიროა მათი 

საქმიანობისთვის95. ამ ინფორმაციათა გამოყენების საჭიროება აუცილებელი 

უნდა იყოს კონკრეტული მიზნის მისაღწევად, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დამუშავების შესაძლებლობა მონაცემთა დამმუშავებელს არ უნდა გააჩდეს. 

კარგი იქნებოდა, თუკი კანონმდებელი კანონში მიუთითებდა, მონაცემთა 

დამმუშავებლის ვალდებულებას, წერილობით განემარტა მონაცემთა 

დამუშავების მიზნები, განსაკუთრებით იმ მონაცემთა დამუშავებისას, 

როგორიცაა გენეტიკური, ბიომეტრიული, სპეციალურ კატეგორიას 

მიკუთვნებული ინფორმაციის დამუშავება, რათა დავისას სუბიექტს 

გაცილებით მეტი ბერკეტი ჰქონოდა საკუთარი უფლების დასაცავად. 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

ითვალიწინებს მონაცემთა დამუშავებაზე გაცემული თანხმობის 

გამოხმობის შესაძლებლობებს96, თუმცა უკეთესი იქნებოდა თუკი 

ესტონეთის ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტის“ მსგავსად მონაცემთა 

სუბიექტის თანხმობის გამოხმობაზე უკუძალის წესს გაავრცელებდა97 და 

თანხმობის გაცემის დღიდან ყველა შემთხვევაში გაანადგურებდა 

დამუშავებულ ინფორმაციას, ქართული კანონმდებლობა კი 

ითვალისწინებს მისი დამუშავების შეწყვეტის ან/და დამუშავებული 

ინფორმაციის განადგურების წესს და არ აკონკრეტებს, თუ რა შემთხვევაშია 

დამმუშავებელი ვალდებული, გაანადგუროს დამუშავებული ინფორმაცია.   

3.2. ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავება 

ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავების წესი საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებისთვის კანონით სხვადასხვანაირად განისაზღვრება. 

საჯარო დაწესებულების მიერ ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავება 
                                                 
95 Solanke I., Making Anti-Racial Discrimination Law: A Comparative History of Social action and 

anti-racial discrimination law, USA and Canada, Routledge, Tailor and Francis group, 2009, გვ. 124. 
96 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი 

პუნქტი. 
97 Personal Data Protection Act of Estonia, article 12, par. 7. 
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დასაშვებია  მხოლოდ პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვის, 

საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნით, თუ ამ 

მიზნების სხვა საშუალებით მიღწევა შეუძლებელია ან დაკავშირებულია 

არაპროპორციულად დიდ ძალისხმევასთან98. აგრეთვე პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის და სახელმწიფო საზღვრის 

გადამკვეთი პირის იდენტიფიცირებისას99. ხოლო ფიზიკური და კერძო 

სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბიომეტრიულ მონაცემთა 

დამუშავება დასაშვებია, თუ ეს აუცილებელია საქმიანობის 

განხორციელების, უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვის, საიდუმლო 

ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნებისათვის, თუ ამ 

მიზნების სხვა საშუალებით ვერ მიიღწევა100. 

ბიომეტრიული მონაცემების დამუშავება არ საჭიროებს მონაცემთა 

სუბიექტის თანხმობას და არის შანსი, რომ ეს მონაცემი, რომელიც ერთ 

დროს რაღაც კონკრეტული, სუბიექტისათვის ცნობილი მიზნით, 

გამოიყენეს, შემდგომშიც გამოყენებულ იქნეს არასანქცირებულად, კანონით 

გაუთვალისწინებელი მიზნებისთვის. ბიომეტრიულ მონაცემთა აღნიშნული 

წესით გამოყენება ,,მცოცავი ფუნქციის101“ სახელითაა ცნობილი, და მან 

შეიძლება გამოიწვიოს სავალალო შედეგი საზოგადოებრივი ნდობის 

დაკარგვის კუთხით, დაარღვიოს ,,პროპორციულობის პრინციპი“ და 

მონაცემთა სუბიექტს ბევრად ნაკლები ღირებულების სარგებელი მისცეს, 

ვიდრე საკუთარი ბიომეტრიული მონაცემებია102. 

კერძო ორგანიზაციათა და ფიზიკურ პირთა მიერ ბიომეტრიული 

მონაცემების გამოყენებამდე, მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია, 

რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორსა და მონაცემთა 

                                                 
98 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის  მე-9 მუხლის 1-ლი 

პუნქტი.   
99 იქვე, მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილი. 
100 იქვე, მე-10 მუხლი. 
101 რაც ნიშნავს ტექნოლოგიური სისტემების გამოყენების მნიშვნელოვნად გაფართოვებას, 

იმ მიზნის მიღმა, რომელსაც ის რეალურად ითვალისწინებდა, რაც თავის მხრივ იწვევს 

კონფიდენციალურობის უფლებაში შეჭრას, იხ. 

<http://www.dictionary.com/browse/unabridged>[15.03.2016] 
102 Campisi P., Security and Privacy in Biometrics, UK, Springer, 2013, გვ. 6. 
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სუბიექტს მიაწოდოს დამუშავებული ინფორმაცია103, კანონის აღნიშნული 

რეგულირება მონაცემთა სუბიექტის შესახებ არსებული ბიომეტრიული 

ინფორმაციის გამოყენების კონტროლის საშუალებას იძლევა, თუმცა 

აღნიშნულ წესს უნდა ითვალისწინებდეს საჯარო დაწესებულებების მიერ 

მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაშიც, ვინაიდან საჯარო დაწესებულებაში 

დასაქმებული პირებიც ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ბიომეტრიულ 

მონაცემთა ბაზა შესაძლოა გამოიყენონ საკუთარი კერძო მიზნებისთვისაც, 

მითუმეტეს კანონი არ უშვებს მათი კონტროლის დასაშვებობას 

ინსპექტორის ან მონაცემთა სუბიექტის მხრიდან.  

3.3. გარდაცვლილი პირის მონაცემთა დამუშავება 

 გარდაცვლილი პირის შესახებ არსებული პერსონალურ მონაცემების 

დაცვის საკითხის რეგულირება უაღრესად მნიშვნელოვანია, რადგან 

პერსონალურ მონაცემთა ,,ქურდმა“ შესაძლოა აღნიშნული ინფორმაცია 

გამოიყენოს ახალი ყალბი ანგარიშების შესაქმნელად, ან გარდაცვლილი 

პირის სოციალური დაცვის ნომერი მიითვისოს104. ბევრი ქვეყანა არ 

არეგულირებს გარდაცვლილი პირის შესახებ მონაცემთა დამუშავების წესს. 

თუმცა რეგულირება შესაძლოა გამომდინარეობდეს ქვეყნის სხვა 

კანონმდებლობიდან, როგორც ეს დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაშია, 

რომლის 2000 წლის ,,ინფორმაციის თავისუფლების აქტი“ და ზოგიერთ 

შემთხვევაში ,,ჯანმრთელობის შესახებ ჩანაწერების ხელმისაწვდომობის 

შესახებ“ 1990 წლის აქტი დაკავშირებულია გარდაცვლილი ადამიანის 

პერსონალური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან105.  

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, გარდაცვლილი მონაცემთა სუბიექტზე არსებული 

მონაცემების დამუშავება დასაშვებია, თუკი პირის გადაცვალებიდან 

                                                 
103,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლი. 
104 Acohido B., Swarts J., Zero Day Threat: The Shocking Truth of how Banks and Credit Bureaus 

Help Cyber Crooks Steal Your Monay and Identity, NY and London, Union Square Press an 

imprinted of Sterling Publishers Co., 2008. გვ. 101. 
105 Mandelstam M., Safeguarding Vulnerable Adults and the Law, UK and USA, Jessica Kingsley 

Publishers, 2009, გვ. 258. 
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გასულია 30 წელი, ან არსებობს მონაცემთა სუბიექტის მშობლის, შვილის, 

შვილიშვილის, მეუღლის თანხმობა106.  

კანადის ფედერალური კანონის, ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის შესახებ აქტის“ მიხედვით ინდივიდის 

მონაცემები უნდა იქნეს დამუშავებისგან დაცული მისი გარდაცვალებიდან 

20 წლის განმავლობაში, ან ამ დოკუმენტის შექმნიდან 100 წლის 

განმავლობაში107. ესტონეთის ,,პერსონალურ მონაცემთა დავის აქტის“ 

შესაბამისად ,,მგრძნობიარე პერსონალური მონაცემების შემცველი 

ინფორმაციის გაცემაზე შეზღუდვა მოქმედებს დოკუმენტების მიღებიდან 

75 წლის განმავლობაში ან პირის გარდაცვალებიდან 30 წლის განმავლობაში, 

ან თუ პირის გარდაცვალების თარიღის დადგენა შეუძლებელია _ მისი 

დაბადების თარიღიდან 110 წლის განმავლობაში108“, ,,გერმანიაში 

მეფისტოსა და მარლენ დიტრიხის საქმეებზე,  სასამართლოებმა 

გარდაცვლილ პირს მიანიჭეს პირადი (ღირსება, პირადი ცხოვრება) და 

კომერციული (სახელის გამოყენების უფლება, ხმა, ფინანსური მოგების 

მიზნით იმიჯის გამოყენების უფლება) ინტერესების დაცვის უფლება109. 

თუმცა არსებობენ სახელმწიფოები, რომლებიც არ აღიარებენ 

გარდაცვლილი პიროვნების უფლებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე და 

ამ უფლების განხორციელებას უკავშირებენ მხოლოდ ადამიანის 

სიცოცხლეს. მაგალითად საფრანგეთის საკასაციო სასამართლომ საქმეზე SA 

Editions Plon v. Mitterand110  მიიჩნია, რომ ,,პირადი ცხოვრების უფლების 

                                                 
106 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის 1-ლი 

პუნქტი. 
107 Is Our House in Order?: Canada'a Implementation of International Law, editor: Chios Carmody, 

montreal and Kingston, London, Ithaca, MCGill-Queen’s University Press, 2010. გვ. 304 
108 პერსონალური მონაცემების დაცვა, საზღვარგარეთის ქვეყნების კანონმდებლობის 

ანალიზი, ხათუნა ყვირალაშვილის რედაქტორობით, თბილისი, 2007, გვ. 16 
109 Ibid, Judgement: “…b) The components of the right of personality which are of fi nancial value 

remain after the death of the holder of the right of personality, at any rate as long as the 

nonmaterial interests are still protected. The corresponding powers pass to the heir of the holder of 

the personality right and can be exercised by him in accordance with the express or presumed will 

of the deceased.” ნაშრომიდან: Edwards L., Harbinja E., What happens to my Facebook profile when 

I die, Glasgow, Springer, 2013, გვ. 20. 
110 <https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/french/case.php?id=1240> 

[20.03.2016] 

https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-translations/french/case.php?id=1240
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პატივისცემა უჩინარი ხდება, როდესაც პიროვნება, რომლის შესახებაც 

საუბარია, უფლების ერთადერთი მფლობელი, კვდება“111.   

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-7 

მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, შესაძლებელია აგრეთვე 

დამუშავებულ იქნეს განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემი, იმავე 

საფუძვლით და წესით, რაც ვრცელდება ცოცხალ მონაცემთა სუბიექტზე112. 

აგრეთვე იმ  შემთხვევაში, თუკი ,,არსებობს სუბიექტის თანხმობა; 

მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით; მონაცემთა 

დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის 

კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად; 

მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა დამმუშავებლის ან მესამე 

პირის კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც არსებობს მონაცემთა სუბიექტის უფლებებისა და 

თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი; კანონის თანახმად, 

მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი 

ხელმისაწვდომი გახადა; მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კანონის 

შესაბამისად მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის დასაცავად; მონაცემთა 

დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების 

განსახილველად (მისთვის მომსახურების გასაწევად)“113.  

იმისათვის, რომ დადგინდეს გარდაცვლილი პირის იურიდიული 

უფლება სამკვიდროში შემავალ ობიექტებზე, ხშირ შემთხვევაში 

აუცილებელია აღნიშნული პირის პირადი მონაცემების დამუშავება 

,,მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული უფლებების რეალიზაციისათვის114“, 

ამიტომ კანონი უშვებს გარდაცვლილი მონაცემთა სუბიექტის მონაცემების 

დამუშავების შესაძლებლობას, თუმცა თუკი მონაცემთა სუბიექტმა 

გარდაცვალებამდე წერილობითი ფორმით აკრძალა მემკვიდრეობასთან 

                                                 
111 Digital Legacy and Interaction, Edited by: Cristiano Maciel  and Vinícius Carvalho Pereira, 

Switzerland, Springer, 2013, გვ. 139-140 
112 იხ. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლი. 
113 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლი.  
114 იქვე, მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტი. 
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დაკავშირებული საფუძვლით მონაცემთა დამუშავება, მისი პერსონალური 

მონაცემების დამუშავება აკრძალულია გარდა სახელის, სქესის, დაბადებისა 

და გარდაცვალების თარიღების დამუშავებისა115.  

3.4. მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება 

  ჯუდიტ დონოვანის (2000) განმარტებით პირდაპირი მარკეტინგი არის 

,,მეცნიერება, რომელსაც შეუძლია ადამიანის გონების გამოჭერა, ფულის 

საკეთებლად“116. დღესდღეობით, ტერმინი ,,პირდაპირი მარკეტინგი“ აღარ 

არის მოდური, მის ნაცვლად გამოიყენება ტერმინი ,,კლიენტებთან 

ურთიერთობის მარკეტინგი“. მიუხედავად იმისა, რომ ტერმინოლოგია 

იცვლება თითქმის ყოველ დღე, მისი მნიშვნელობა სულაც არ შეცვლილა117.  

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად პირდაპირი მარკეტინგი  არის ფოსტის, სატელეფონო ზარების, 

ელექტრონული ფოსტის ან სხვა სატელეკომუნიკაციო საშუალებით 

საქონლის, მომსახურების, დასაქმების ან დროებითი სამუშაოს 

შეთავაზება118. მისი მიზნები, მხოლოდ მითითებული შეთავაზებებით არ 

ამოიწურება, არამედ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს იმისათვის, რომ 

ამომრჩეველზე ზეგავლენა მოახდინოს არჩევნების წინარე პერიოდში. ჯერ 

კიდევ ეიზენჰაუერის საპრეზდნეტო კამპანიის დროს, პირდაპირი ფოსტა 

გამოიყენებოდა მასშტაბურად და 1992 წლის ამერიკის არჩევნებში 

პირდაპირი მარკეტინგის განმახორცილებელი აქტივიტსტები მრავლად 

იყვნენ ჩართულები. აღნიშნული პრაქტიკა  იმდენად წარმატებით გამოიყენა 

სამმა საპრეზიდენტო კანდიდატმაც: ბუშმა, კლინტონმა და პეროტმა119.  

                                                 
115 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლის მე-2 

პუნქტი. 
116 Mullin R., Direct Marketing: A Step-by-step Guide to Effective Planning and Targeting, Great 

Britain, Kogan Page, 2002, გვ.  1.  
117 Housden M., Thomas B., Direct Marketing in Practice, London and NY, Routledge, Taylor and 

Francis Group, 2002, გვ. 3  
118 ,, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის უ) 

პუნქტი. 
119 Bird B., Commonsense Direct and Digital Marketing, London and Philadelphia, Kogan Page, 

2007, 5th edition, გვ. 8. 
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პირდაპირი მარკეტინგის განმახორციელებელი არის საჯარო 

დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც განსაზღვრავს 

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის მონაცემთა დამუშავების 

საშუალებებს, უშუალოდ ან უფლებამოსილი პირის მეშვეობით120. 

პირდაპირი მარკეტინგის წარმატება დამოკიდებულია ინფორმაციის 

შეგროვებასა და გამოყენებაზე121. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ 

საქართველოს კანონი უშვებს იმ მონაცემთა დამუშავებას, რომლებიც 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან არის მოპოვებული122 ან თავად 

მომხმარებლისგან იქნა მიწოდებული123 . კერძოდ ესეთი მონაცემი შეიძლება 

იყოს: ,,სახელი (სახელები), მისამართი, ტელეფონის ნომერი, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი124“. თუმცა, კანონის 

მოთხოვნათა დარღვევით განსაჯაროებული პერსონალური მონაცემების 

გამოყენება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დაუშვებელია125. 

მონაცემთა დამმუშავებელი, რომლის მთავარი მიზანი პირდაპირი 

მარკეტინგის განსახორციელებლად საჭირო მონაცემების მოპოვებაა, არ 

არის ვალდებული იკვლიოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზების 

კანონიერება, მაგრამ, თუკი მისთვის აღნიშნული ცნობილი გახდა, კანონი 

უნდა ავალდებულებდეს შესაბამისი სტრუქტურებისათვის დარღვევის 

შეტყობინების სავალდებულოობას. 

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის პესონალური მონაცემების 

შეგროვება ხშირად ხორციელდება უშუალოდ სუბიექტისაგან 

(მომხმარებლისგან). მაგალითად, მაღაზიაში ნივთის შეძენისას პირმა 

დატოვა საკონტაქტო მონაცემები და სურს, მიიღოს შეტყობინება ახალი 

                                                 
120 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გვ. 1. 
121 Housden M., Thomas B., Direct Marketing in Practice, London and NY, Routledge, Taylor and 

Francis Group, 2002, გვ. 57. 
122 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის 1-ლი 

პუნქტი. 
123 იქვე, მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტი. 
124 იქვე, მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტი. 
125 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გვ. 3. 
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პროდუქციის შესახებ126. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მონაცემთა 

სუბიექტი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ორგანიზაციას ან პიროვნებას აწვდის 

საკუთარ პერსონალურ მონაცემებს დასამუშავებლად, თუმცა აღმოჩნდება, 

რომ სხვა კონტრატორი ორგანიზაციებისთვის და ფიზიკური 

პირებისთვისაც არის ის ხელმისაწვდომი. 

მონაცემთა სუბიექტს აქვს უფლება, რომ ,,მონაცემთა დამმუშავებელს 

ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ  მონაცემთა პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა127. ხოლო მონაცემთა 

დამმუშავებელი ვალდებულია პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის 

მონაცემთა დამუშავება შეწყვიტოს სუბიექტისაგან მოთხოვნის მიღებიდან 

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა128. ასეთ შემთხვევაში სუბიექტის მონაცემები 

გადაიგზავნება იმ პირთა სიაში, რომლებსაც აღარ უნდა მიუვიდეთ 

სარეკლამო შეტყობინება. მსგავსი თვითკონტროლი კარგია როგორც 

სუბიექტებისათვის, რომლებსაც უნდათ რომ  აღარ მიიღონ შეტყობინებები, 

აგრეთვე ორგანიზაციებისთვის, რომ მათ ფული აღარ დახარჯონ 

არარეაგირებადი ადრესატებისთვის შეტყობინების გაგზავნაზე129. 

3.5.  პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება ვიდეოთვალთვალის 

განხორციელების გზით 

3.5.1. ვიდეოთვალთვალის სისტემა და განხორციელების ზოგადი მიზნები 

ვიდეოთვალთვალის სისტემა განიმარტება, როგორც სივრცის, მოვლენის, 

საქმიანობის ან პირის ვიზუალური/აუდიო მონიტორინგი ელექტრონული 

მოწყობილობის მეშვეობით130. ვიდეოთვალთვალის სისტემებს 

თავდაპირველად შეიარაღებული ძალები და ქვეყნის სხვა უსაფრთხოების 

                                                 
126 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ, გვ. 3. 
127 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მე-4 

პუნქტი. 
128 იქვე, მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტი. 
129 Rich P., Hines D., Membership Development: An Action Plan for Results, USA, Jones And 

Bartlett Publishers, 2006, გვ. 116. 
130 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის რეკომენდაციები 

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების შესახებ, გვ. 1. 
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საქმიანობებში მოღვაწე ორგანიზაციები იყენებდნენ. მალე მათ გზა 

გაიკვალეს ყოველდღიური ცხოვრების ყველა ასპექტში. მათ შორის 

პრევენციული ვიდეოთვალთვალის კუთხით საჯარო ადგილებში, 

აეროპორტებში, მაგისტრალების, საზღვრების, სანაპირო გარემოს, 

საწარმოო, სახლისა და პირადი უსაფრთხოების სფეროში131.  

ვიდეოთვალთვალი უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ აუცილებელ 

შემთხვევებში, მონაცემთა დამმუშავებლის მხრიდან შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი ნიშნის თვალსაჩინო ადგილას განთავსებით132. 

2002 წლის სექტემბერში, მილიონობით ადამიანმა საინფორმაციო 

პროგრამების მეშვეობით ნახა ,,კოლის“ უნივერიმაღის ავტოსადგომის 

ვიდეოჩანაწერი, თუ როგორ სცემდა მადელინ თაგუდი, 25 წლის დედა, 

საკუთარ ქალიშვილის ავტომობილის უკანა სავარძელზე. აღსანიშვნავია, 

რომ დედამ ქმედების განხორციელებამდე დაათვალიერა პერიმეტრი, რათა 

დარწმუნებულიყო, რომ ის სათვალთვალო კამერების მიერ არ 

დაფიქსირდებოდა. კადრები საჯაროდ გავრცელდა პოლიციის მიერ133, რაც 

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების აუცილებლობაზე მიუთითებს 

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების ზოგადი მიზანებია: დანაშაულის 

თავიდან აცილება, პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვა, 

საზოგადოებრივი წესრიგისა და არასრულწლოვანის მავნე ზეგავლენისგან 

დაცვა, საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნებისგან დაცვა134. აღნიშნული 

მიზნები იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ვიდეოთვალთვალის 

განხორციელება არათუ მისაღები, აუცილებელიც კი არის. 

                                                 
131 Al Najjar M., Ghantous M., Bayoumi M., Video Surveillance for Sensor Platforms: Algorithms 

and Architectures, USA, Springer, 2013, გვ. 1-2 
132 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 45.  
133 Yesil B., Video Surveillance: Power and Privacy in Everyday Life, El Paso, LFB Scholarly 

Publishing, 2009, გვ. 1.  
134 იხ. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11-ე მუხლის 1-

ლი პუნქტი, მე-12 მუხლის 1-ლი პუნქტი და მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
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3.5.2. ვიდეოთვალთვალის განხორციელება ქუჩასა და საზოგადოებრივ 

ტრანსპორტში 

ვიდეოთვალთვალის განხორციელების მიზანი ქუჩასა და 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, კანონის ჩანაწერის მიხედვით 

აბსოლუტურად შეესაბამება იმ ზოგად პრინციპებს, რომელიც 

ვიდეოთვალთვალის სისტემის დანერგვას ამართლებს. თუმცა 

საქართველოში, მისი გამოყენების მთავარი მიზანია არათუ დანაშაულის 

პრევენცია, საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების ან სხვა დაცვა, არამედ 

გზებზე, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლოატაციისას ჩადენილი 

სამართალდარღვევების შემთხვევების დაფიქსირება და პირების 

დაჯარიმება ან სხვა ფარული მიზნის მიღწევაა.  

აღსანიშნავია ვიდეოთვალთვალის სისტემის არაპროპორციული 

გამოყენების  ერთი შემთხვევა, კერძოდ: პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატმა ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის წერილობითი 

მიმართვის საფუძველზე განიხილა პარტიის შენობის ცენტრალური 

ფასადის მოპირდაპირე მხარეს არსებული ვიდეოსათვალთვალო კამერის 

დამონტაჟების კანონიერება, რომელიც თითქოს გზებზე ავტომობილთა 

მოძრაობას აკონტროლებდა და დაადგინა, რომ უნდა შეცვლილიყო 

ვიდეოკამერის ხედვის არეალი (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სსიპ ,,112“-ში 

დაფიქსირდებოდა ინციდენტის თაობაზე შეტყობინება), რათა არ 

განხორციელებულიყო განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემების 

არამიზნობრივი დამუშავება, გარდა ამისა ვიდეოთვალთვალის 

დამონტაჟებაზე პასუხისმგებელ პირს, საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს დაევალა ვიდეომონიტორინგის განხორციელების 

საჭიროების შესახებ და მიღებული გადაწყვეტილების თაობაზე 

ინფორმაციის მიწოდება135. 

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ვიდეოთვალთვალი კამერების 

მეშვეობით, პირველად განხორციელდა საფრანგეთში 1970-იან წლებში, 

                                                 
135 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 51-52. 
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აღნიშნული სისტემები გაჩნდა აგრეთვე პარიზის მეტროს სატრანსპორტო 

ქსელში. ეს ინსტრუმენტი სხვადასხვა ობიექტებში  (ესკალატორები, 

დერეფნების და სხვა) მოგზაურთა ნაკადის მართვის საშუალება იყო. 

მეტროებში ვიდეოთვალთვალის სისტემის დანერგვის ერთ-ერთ პირველ 

ევროპული პროექტს წარმოადგენდა CROMATICA, რომელიც 

ხორციელდებოდა ოპერატორების, დუბლიორების და კვლევითი 

ლაბორატორიების მიერ და ფოკუსირებული იყო ვიდეოთვალთვალის 

სისტემების მეშვეობით დაკვირვებაზე, მეტრო სადგურებში, მატარებლებსა 

და აეროპორტებში, რათა აღმოეჩინათ უკანონო და ანტისოციალური აქტები 

ან სატრანსპორტო შემთხვევები136. მას მოჰყვა PRISMATICA, რომელიც 

აერთიანებდა ექვსი ქალაქის ოპერატორებს (მათ შორის ლონდონის, 

პარიზის და ბრიუსელის) და ტექნიკურ ლაბორატორიებს, რათა დაენერგათ 

ტექნიკური უსაფრთხოების სისტემები მიწისქვეშა ტრანსპორტში137. 

აღსანიშნავია აგრეთვე პროექტი ADVISOR, რომელიც კონკრეტულ 

სიტუაციებს არ იკვლევს, არამედ ის აანალიზებს მეტროს მოსარგებლეთა 

ყველა გამოსახულებას, რომელიც კამერის მეშვეობით იწერება. შემდეგი 

პროექტია CARETAKER, რომლის მიზანია კონკრეტული მოვლენებისა და 

ახალი შემთხვევების ანალიზი. გამოირჩევა აგრეთვე პროექტი VANAHEIM, 

რომელიც აიდენტიფიცირებს ინდივიდუალურ ქცევებს და ჯგუფების 

ქმედებებს. PANSAFER-ი არის პროექტი, რომელიც გადასასვლელების 

უსაფრთხოებას აკონტროლებს, მისი მიზანია სარკინიგზო უბედური 

შემთხვევებისა და საჯარიმო შემთხვევების თვალთვლი138. 

ვიდეოთვალთვალის სისტემასთან ჩვეულებრივი პირის დაშვება არ არის 

პროპორციული, ვინაიდან ათასობით ადამიანზე დაკვირდება 

ხორციელდება და ყველასათვის თვალსაჩინო ხდება, თუ სად იმყოფება ესა 

თუ ის პიროვნება. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა 

თბილისის მეტროში ვიდეოთვალთვალის განხორციელება live-ში და მისი 

                                                 
136 Intelligent Video Surveillance Systems, Edited by: Jean-Yves Dufour, UK, Wiley, 2013, გვ. 15 
137 <http://www.transport-research.info/project/pro-active-integrated-systems-security-

management-technological-institutional-and> [16.05.2016] 
138 Intelligent Video Surveillance Systems, Edited by: Jean-Yves Dufour, UK, Wiley, 2013 გვ. 15-20, 

http://www.transport-research.info/project/pro-active-integrated-systems-security-management-technological-institutional-and
http://www.transport-research.info/project/pro-active-integrated-systems-security-management-technological-institutional-and
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ტრანსლირება, მიიჩნია არაპროპორციულად და უზრუნველყო აღნიშნულის 

შეწყვეტის ორგანიზება139. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, რადგან არსებობს 

ვებ-გვერდები, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია არათუ ტრანსპორტზე, 

არამედ საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებზე live რეჟიმით დაკვირვება. 

რაც პიროვნების გადაადგილების თავისუფლებას ზღუდავს. 

3.5.3. ვიდეოთვალთვალის განხორციელება საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებში 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ვიდეოთვალთვალის სისტემის 

გამოყენება ყველაზე პოპულარულია და მას მთელს მსოფლიოში აქტიურად 

იყენებენ დამსაქმებლები. კერძოდ, ავსტრალიამ დახარჯა ყველაზე ბევრი 

თანხა ერთ სულ მოსახლეზე, ვიდრე სხვა ინდუსტრიულმა ქვეყნებმა, 

ვიდეოთვალთვალის აღჭურვილობაზე, აღნიშნული კი დაარეგულირა 

,,სამუშაო ადგილებზე ვიდეოთვალთვალის 1998 წლის აქტით“. 

ვიდეოთვალთვალის გამოყენება სამუშაო პირობებში ფართოდ არის 

გავრცელებული ახალ ზელანდიაშიც და ხშირად ხდება პერსონალურ 

მონაცემთა კომისრის აპარატის ანგარიშების ყურადღების ცენტრში140. 

საჯარო და კერძო დაწესებულებებში ვიდეოთვალთვალი ხორციელდება 

მხოლოდ შენობის გარე პერიმეტრსა და შესასვლელში, მონაცემთა 

დამმუშავებლის მიერ შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნის 

განთავსებით141. სამუშაო ადგილზე მონიტორინგის აღნიშნული საშუალება 

შეიძლება განთავსდეს, მხოლოდ პიროვნების უსაფრთხოების, საიდუმლო 

ინფორმაციისა და საკუთრების დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე, 

კერძო ან საჯარო დაწესებულებაში დასაქმებული ყველა პირის 

წერილობითი ფორმით ინფორმირებით.142 თუმცა პრაქტიკულად, სამუშაო 

ადგილებზე დამსაქმებელთა მიერ ვიდეოთვალთვალის სისტემის 

                                                 
139 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“ გვ. 25. 
140 Privacy-Law of Civil Liberties, Edited by: Sally Ramage, NY, iUniverse inc., 2007. გვ. 122. 
141 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-12-ე მუხლის მე-2 

პუნქტი. 
142 იქვე, მე-12-ე მუხლის მე-3 და მე-5 პუნქტები. 
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დამონტაჟების ძირითადი მიზანია ის, რომ აკონტროლონ დასაქმებულთა 

საქმიანობა, მათი ვიზუალური მხარე, მოქმედებები. აღნიშნულს ამტკიცებს 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ  2015 წლის საანგარიშო 

პერიოდში ორი მსხვილი პროდუქციის რეალიზატორი კომპანიის 500-500 

ლარით დაჯარიმების ფაქტი. კერძოდ, კომპანიების მიზანს, 

ვიდეოკონტროლისას საკუთრების დაცვასა და პირის უსაფრთხოებასთან 

ერთად, წარმოადგნედა დასაქმებულ პირთა მიერ გაწეული მომსახურების 

კონტროლის ხარისხი, რაც არაკანონიერი მიზანია143.  

აშშ-ის ფედერალურმა სასამართლომ თითქმის ერთსულოვნად 

დაადასტურა, რომ ხმის ჩაწერის გარეშე განხორციელებული 

ვიდეოთვალთვალი არ არის აკრძალული შესაბამისი კანონით (ECPA), 

თუმცა ვიდეოთვალთვალი, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა, რომ 

ჩაწერილ იქნეს საუბრები არაკანონიერია144.  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა საკუთარ ანგარიშებში 

მოიხსენია სამი ფარმაცევტული კომპანიის მიერ ვიდეოკონტროლისა და 

აუდიოჩაწერის განხორციელებით მომხმარებელთა პირადი ცხოვრების 

უფლების დარღვევის ფაქტი და აღნიშნა, რომ მიუხედავად სააფთიაქო 

ქსელის კანონიერი მიზნისა - გაეკონტროლებინათ საკუთარი 

მომსახურეობის ხარისხი, მომხმარებლის პირად ცხოვრებაში უხეშ და 

არაპროპორციულ ჩარევად აღიქმებოდა აუდიოჩაწერის მეშვეობით 

ფარმაცევტსა და მომხმარებელს შორის არსებული კომუნიკაცია145. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, საჯარო 

და კერძო დაწესებულებაში ვიდეომონიტორინგთან ერთად, აუდიოჩაწერის 

განხორციელების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს, თუმცა კანონმა 

აღნიშნული აუცილებლად პირდაპირ უნდა განსაზღვროს, რათა ყოველი 

                                                 
143 იხ. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 47-48. 
144 Privacy-Law of Civil Liberties, Edited by: Sally Ramage, NY, iUniverse inc., 2007. გვ. 122 
145 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 48-49 
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კონკრეტული შემთხვევა მიზნის მიღწევის პროპორციულ და ადეკვატურ 

პრინციპთან არ იქნეს შესაფასებელი146.  

3.5.4. საცხოვრებელი შენობის ვიდეოთვალთვალი 

 საცხოვრებელ შენობაში ვიდეოთვალთვალის სისტემის განთავსების 

მთავარი მიზანია პირისა და ქონების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, რის 

განსახორციელებლადაც აუცილებელია შენობის მესაკუთრეთა ნახევარზე 

მეტის თანხმობა. ვიდეოთვალთვალი ხორციელედება მხოლოდ 

შესასვლელსა და საერთო სივრცეში, ხოლო ბინის მესაკუთრეთა 

მონიტორინგი დაუშვებელია. რაც შეეხება ბინის შესასვლელის 

მონიტორინგს, აღნიშნული დასაშვებია მხოლოდ ამ ბინის მესაკუთრის 

გადაწყვეტილებით ან მისი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე147. 

ნორმიდან გამომდინარე საგულისხმოა, რომ ვიოდეოთვალთვალი 

შეიძლება განახორციელოს ნებისმიერმა პიროვნებამ, თუნდაც ის შენობის 

მესაკუთრე არ იყოს. მსგავს შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა იქნეს 

გამოკვლეული, ამოძრავებს თუ არა აღნიშნულ პიროვნებას სუბიექტური 

მიზნები. შენობის მესაკუთრეთა ნახევარზე მეტის თანხმობა 

ვიდეოკონტროლზე, არ უნდა იყოს საკმარისი, როდესაც თვალთვალს 

ახორციელებს არამესაკუთრე. 

ნორმაში უნდა დაკონკრეტდეს, იქნება თუ არა ხელმისაწვდომი შენობის 

ნებისმიერი მესაკუთრისთვის ვიდეოთვალთვალის სისტემით გადაღებული 

კადრები ხელმისაწვდომი საჭიროების შემთხვევაში, კერძოდ იმ 

მესაკუთრისთვისაც, რომელმაც კონტროლზე. 

 

 

                                                 
146 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის გ) 

პუნქტი. 
147 იქვე, მე-13-ე მუხლი. 
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თავი III. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პრაქტიკული ასპექტები 

საქართველოში 

1. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი 

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კონტროლი 

ხორციელდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 

მეშვეობით, რომელსაც ხელმძღვანელობს ინსპექტორი148. 

ინსპექტორის ძირითადი საქმიანობაა მონაცემთა დაცვის კანონიერების 

კონტროლი, რომელსაც იგი ახორციელებს საჯარო და კერძო 

დაწესებულებებისთვის, აგრეთვე ფიზიკური პირებისთვის პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების 

გაცემით, განცხადებების განხილვით, ინპექტირებით და საქართველოში 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობისა და მასთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი მოვლენების თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებით149.  

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატმა 

ფუნქციონირება დაიწყო ,,საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო 

ბიუჯეტის“ შესახებ კანონის მიხედვით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 

საჭირო ხარჯების, ფართისა და ინვენტარის გამოყოფის შემდეგ150. 

 ინსტიტუტის სიახლიდან გამომდინარე, 2013 წლის აგვისტოდან 2014 

წლის მარტამდე აპარატის მუშაობა ძირითადად მიეძღვნა საკონსულტაციო 

შეხვედრებსა და ტრენინგებს, სულ 376 კონსულტაცია იქნა გაცემული, 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს 58 თანამშრომელს ჩაუტარდა საბაზისო 

ტრენინგი, 163 საჯარო მოხელეს და კერძო კომპანიის წარმომადგენელს 

მიეცა საშუალება გასცნობოდა მონაცემთა დაცვის საფუძვლებს შრომით 

ურთიერთობებში მონაცემთა დამუშავებისას151, ინსპექტორის აპარატმა, 

პირველი ნაბიჯები სწორი მიმართულებით გადადგა, როდესაც საქმიანობა 

                                                 
148 ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 32-ე მუხლი. 
149 იქვე, 27-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
150 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის მიერ 

უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე", 

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №180-ის მე-2 მუხლი.  
151 ანგარიში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში, 2013-2014 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, გვ. 1.  
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პირველ რიგში კონსულტაციებითა და ტრენინგებით დაიწყო, ვინაიდან 

აღნიშნულით ხელი შეუწყო მონაცემთა დამუშავებისას კანონის დარღვევის 

პრევენციას, კერძოდ, ინსპექტორის მიერ, მომდევნო წელს, დადებითად 

შეფასდა რამდენიმე სამინისტროს, სსიპ-ისა და სააქციო საზოგადოების 

საქმიანობა, როდესაც მათ მონაცემთა დაცვის სტანდარტი დაადგინეს 

არამარტო შიდა პოლიტიკის დოკუმენტთა დამტკიცებით, არამედ მათი 

შენახვის ვადების განსაზღვრისა და მონაცემებზე წვდომის შეზღუდვით152. 

2014 წლიდან ინსპექტორის აპარატმა აქტიური პრაქტიკული საქმიანობა 

დაიწყო. აღსანიშნავია საქართველოს მთავარი პროკურატურისა და 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს 1000-1000 ლარით 

დაჯარიმების ფაქტი განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემის 

გამჟღავნების გამო, აგრეთვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაჯარიმების 

შემთხვევა მესამე პირისათვის, კანონით გათვალისწინებული საფუძვლის 

გარეშე, მოქალაქის პერსონალური მონაცემების გამჟღავნების ფაქტი153.  

აღსანიშნავია, რომ 2015 წლის მონაცემებით სასჯელაღსრულების 

სამინისტრო, არათუ დამრღვევ, არამედ პარტნიორ ორგანიზაციათა რიცხვს 

დაემატა, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაციულ 

რესურსებთან თანამშრომელთა დაშვების, მონაცემთა წაშლის, შენახვისა და 

დაარქივების ვადების ახალი წესები განსაზღვრა154. 

სამწუხაროდ, ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს 

კანონის მოქმედება (გარდა მე-17 მუხლისა) არ ვრცელდება 

მედიასაშუალებებზე155, შესაბამისად, ინსპექტორიც მოკლებულია 

შესაძლებლობას, რომ განიხილოს მედიასაშუალებების საქმიანობის 

კანონიერება. შესაძლოა, გადაცემის მომზადებისას ინფორმაციის წყარო 

                                                 
152 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში", გვ. 7 
153 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, 2014, გვ. 8-11. 
154 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ, გვ. 15.  
155 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, 2014, გვ. 11. 
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უკანონოდ ფლობდეს საჭირო მონაცემებს, თუმცა ჟურნალისტი არ არის 

ვალდებული, რომ წყაროს ვინაობა გაამხილოს156, თუნდაც ისპექტორთან. 

მისასალმებელი ფაქტია ის, რომ ისპექტორის პრაქტიკული საქმიანობა 

არამხოლოდ მოქალაქეთა მიმართვებიდან გამომდინარეობს, არამედ 

საკუთარი ინიციატივით იპექტირებიდანაც. კერძოდ, 2014 წელს 

ინპექტორმა შეისწავლა სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს მონაცემთა ბაზებზე სხვა ორგანიზაციათა წვდომის ფაქტები და 

სააგენტოს დაავალა დარღვევებისა და ნაკლოვანებების აღმოფხვრა, 

აღსანიშნავია აგრეთვე ინპექტორის აპარატის მიერ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს მიერ საზღვრის კვეთის პროცესში პერსონალური 

მონაცემების დამუშავების კანონიერების შემოწმების ფაქტი, რის შემდგომ, 

სამინისტრომ დაადგინა, რომ ფოტოგადაღება უნდა მომხდარიყო მხოლოდ 

გამონაკლის შემთხვევებში, ვიდეო თველთვალის სისტემების შესახებ, კი 

უნდა განთავსებულიყო გამაფრთხილებელი ნიშნები157.  

2015 წლის მონაცემებით ინპექტორის აპარატმა გამოავლინა სხვა 

ორგანიზაციათა დარღვევები, როგორიცაა სკოლების მხრიდან 

განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა გამჟღავნების ფაქტი, სავაჭრო, 

საფინანსო და სააფთიაქო ქსელებში ვიდეომონიტორინგის არაკანონიერი 

მიზნით განხორციელების, აგრეთვე პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისთვის განხორციელებული არაკანონიერი ქმედებების ფაქტები158. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, ყოველწლიურად 

განსაკუთრებული დაცვის ღირსად მოიხსენიებს ოპერატიულ-სამძებრო 

ღონისძიებების ჩატარების დროს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 

კანონიერებას. 2014 წლისთვის განხორციელდა ცვლილებები: შეიქმნა 

ფარული საგამოძიებო მოქმედების უფრო მაღალი სტანდარტი და მისი 

                                                 
156 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის პირველი ნაწილის თ) 

ქვეპუნქტი. 
157 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, 2014, გვ. 16 და 25. 
158 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ. 28, 47-50, 61. 
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განხორციელება დაკვალიფიცირდა სახელმწიფო საიდუმლოებად, 

ჩამოყალიბდა ინსპექტორის მიერ ფარული მიყურადების დროს მონაცემთა 

დამუშავების წინასწარი და შემდგომი კონტროლის მექანიზმები. შსს-ის 

მიერ სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადებისა და ჩაწერის 

განხორციელებამდე, ინსპექტორი ამოწმებს სასამართლოს 

ბრძანების/პროკურორის დადგენილების არსებობასა და მასში 

მითითებული მონაცემების შესაბამისობას ოპერატიულ-ტექნიკური 

დეპარტამენტის მიერ ინიცირებულ მოთხოვნასთან159. ხოლო 2015 

წლისთვის პრაქტიკულად განხორციელდა 20 ინსპექტირება, რომელთაგან 6 

ეხებოდა ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს160. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე ინსპექტრის საქმიანობა საკმაოდ 

ეფექტური და წარმატებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ინსპექტორის 

თანამდებობაზე დანიშვნა ხორციელდება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს 

წარმომადგენელთა აქტიური მონაწილეობით161, ის მაინც დამოუკიდებელი 

და მიუკერძოებელია, ემორჩილება კანონს და შინაგან რწმენას. 

2. სასამართლოების როლი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კუთხით 

2.1. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის სიახლიდან 

გამომდინარე, საკონსტიტუციო სასამართლოს უმნიშვენლოვანესი როლი 

გააჩნია ამ უფლების დაცვის მიმართულებით, ვინაიდან მისი მიდგომით 

კონსტიტუციასთან შესაბამისობის კუთხით მოწმდება არამხოლოდ ნორმა, 

არამედ ნორმის გამოყენების პრაქტიკაც162.  

საქართველოში პერსონალურ მონაცემთა დამცავი ნორმები 

მიმოფანტულია სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტში, რომელთა 

                                                 
159 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“, 2014, გვ. 18-19. 
160 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში ,,პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ", გვ39 
161 იხ. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 28-ე მუხლი. 
162 ზოიძე ბ., საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი საქართველოში, 

თბილისი, (GTZ), 2007, გვ. 63. 
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გასაჩივრების შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვეტილებებსა 

თუ განჩინებებში, საკმაოდ მრავალფეროვანი პრაქტიკა ჩამოაყალიბა.  

ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებებიდან აღსანიშნავია 2016 წლის 14 

აპრილის გადაწყვეტილება, რომლის შესაბამისად დავის საგანს 

წარმოადგენდა ,,ელექტრონული კომუნიკაციის შესახებ“ კანონის ნორმები, 

რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდა 

უფლებამოსილებას, ჰქონოდა კავშირგაბმულობის და კომუნიკაციის 

ფიზიკური ხაზებიდან ინფორმაციის რეალურ დროში მოპოვების და ამ 

მიზნით სათანადო აპარატურის და პროგრამული უზრუნველყოფის 

საშუალებების განთავსების შესაძლებლობა. ასევე სამსახური აღჭურვილი 

იყო უფლებამოსილებით, განეხორციელებინა კავშირგაბმულობის არხში 

არსებული მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების კოპირება და მათი 2 წლის 

ვადით შენახვა. სასამართლომ აღნიშნული ნორმები მიიჩნია 

არაკონსტიტუციურად და ცნო ისინი არაპროპრციუად და ზედმეტად 

შემზღუდველ ნორმებად. აგრეთვე ინფორმაციის შენახვა 2 წლის ვადით 

ჩათვალა არაგონივრულად ხანგრძლივ პერიოდად163. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაში საკმაოდ მნიშვნელოვანია 

2008 წლის 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება, რომელიც შეეხებოდა 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსიდან გამომდინარე საგადასახადო 

საიდუმლოებასთან დაკავშირებულ რეგულაციებს. მოსარჩელე მხარის 

განმარტებით საგადასახადო საიდუმლოების მარეგულირებელი ნორმები 

შეუსაბამო იყო საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის პირველ 

პუნქტთან. საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნულ 

გადაწყვეტილებასთან მიმართებით განაცხადა, რომ საგადასახადო 

                                                 
163 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის N1/1/625, 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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საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია არის იმ მონაცემების 

ერთობლიობა, რაც გადასახადის გადამხდელის იდენტიფიცირების 

საშუალებას წარმოადგენს, მათ შორის იგულისხმება მის ფინანსებთან 

დაკავშირებული ინფორმაციაც, რაც დაცულია საქართველოს 

კონსტიტუციის 41-ე მუხლის მე-2 პუნქტით. სასამართლომ განმარტა, რომ 

მსგავსი ინფორმაციის გასაიდუმლოება ნორმატიულად დამკვიდრებულ 

წესს წარმოადგენდა ისეთ ქვეყნებშიც, როგორიცაა აშშ, გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკა, შვეიცარია და სხვა. საკონსტიტუციო 

სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა გადასახადების გადახდის 

სახელმწიფოსათვის სასიცოცხლო მნიშნველობაზე და გადასახადის 

გადამხდელსა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთნდობის ფაქტორზე 

მსჯელობისას აღნიშნა, რომ საგადასახადო ორგანოსთვის მიწოდებული 

ინფორმაცია არ უნდა იქნეს გამოყენებული არაპროგნოზირებადი, 

არასაგადასახადო მიზნებისთვის, რათა საფრთხის ქვეშ არ დადგეს 

გადასახადის გადამხდელის მხრიდან მისი მოვალეობების შესრულების 

ხარისხი, რაც ესოდენ მნიშნველოვანია სახელმწიფოს არსებობისთვის. 

საგადასახადო კოდექსის აღნიშნული ნორმები ქმედითად შენარჩუნდა164. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 2014 წლის 8 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილებით ძალადაკაგულად გამოაცხადა ,,ფსიქიატრიული 

დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი 

პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის სიტყვის ,,ქმედუუნაროა“, იმ ნორმატიული 

შინაარსით, რომელიც უკრძალავდა ქმედუუნაროდ აღიარებულ პირს, 

მიეღო საკუთარი დაავადებისა და განზრახული ფსიქიატრიული 

დამხარების შესახებ ობიექტური, სრული, დროული და გასაგები 

ინფორმაცია. საკონსტიტუციო სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება 

ეფუძნებოდა დადგენილი შეზღუდვის არათანაზომიერებას, ვინაიდან 

პირის ქმედუუნარობა ავტომატურად არ გულისმოხბს იმას, რომ  მას 

                                                 
164 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 ოქტომბრის 

№2/3/406,408 გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს სახალხო დამცველი და 

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ“. 
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შეიძლება ყოველთვის ერთნაირი ხარისხით წაერთვას საკუთარი 

მოქმედებების და მოვლენების აღქმის უნარი165. შესაბამისად აღნიშნული 

გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ არ შეიზღუდოს 

მონაცემთა სუბიექტის უფლება, მიიღოს საკუთარი თავის შესახებ 

არსებული ინფორმაცია და მის მიმართ გატარებული ან გასატარებელი 

ღონისძიებების საქმის კურსში იმყოფებოდეს. 

ყურადსაღებია ის გარემოება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისთვის დადგენილი ვადა 

კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის166 და ხშირ შემთხვევაში 

გაჭიანურებული პროცედურების გამო ან სხვა ობიექტური მიზეზით 

მოსარჩელეს, სარჩელის მიმართ ინტერესი ეკარგება, ნორმა საქმის 

განხილვის მომენტამდე აღარ არის მოქმედი, ან არსებობს სხვა ობიექტური 

მიზეზი. აღსანიშნავია საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 11 მარტის 

განჩინება, რომლის შესაბამისად სასამართლომ სასარჩელო მოთხოვნაზე 

უარის თქმის გამო საქმე შეწყვიტა. თუმცა საინტერესოა, თუ რა 

გადაწყვეტილებას მიიღებდა სასამართლო სარჩელში დასმული საკითხის - 

პირადობის ელექტრონული მოწმობის და ბიომეტრიული პასპორტის 

გაცემის უალტერნატივო წესის კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით, 

მაშინ, როცა მოსარჩელის განმარტებით, ამ დოკუმენტების გამოყენებისას 

სახელმწიფოსათვის ხელმისაწვდომი ხდება ადამიანის საქმიანობის, 

ფინანსური ტრანზაქციების, ქონებრივი მდგომარეობის, გადაადგილების 

მარშრუტის შესახებ ინფორმაცია167 და აღნიშნული მონაცემები შესაძლოა 

გახდეს უკანონო დამუშავების ობიექტი.  

მოსარჩელის მხრიდან სარჩელზე უარის თქმის შემთხვევას ადგილი 

ჰქონდა საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივლისის განჩინების 

                                                 
165 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის №2/4/532,533 

გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები -  ირაკლი ქემოკლიძე და დავით 

ხარაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".  
166 <http://constcourt.ge/ge/questions/xshirad-dasmuli-kitxvebi>[20.03.2016] 
167 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 11 მარტის N2/2/610 განჩინება 

საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები – ლია ჯანაშვილი და  ხათუნა საგინაშვილი 

საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ". 

http://constcourt.ge/ge/questions/xshirad-dasmuli-kitxvebi
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მიღების შემთხვევაშიც, საქმეზე ,,საქართველოს მოქალაქე ხათუნა 

საგინაშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ168". 

   საინტერესოა, რომ  საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის 

არსებითად განსახილველად მიღების შემდეგ, თუკი სადავო აქტი გაუქმდა, 

ან ძალადაკარგულად იქნა ცნობილი და საქმე ეხება საქართველოს 

კონსტიტუციის მეორე თავით აღიარებულ უფლებებს და თავისუფლებებს, 

სასამართლოს აქვს უფლებამოსილება, გასაჩივრებული სადავო აქტის 

კონსტიტუციურობის საკითხი მაინც განიხილოს, რათა უზრუნველყოს 

ადამიანის კონსტიტუციური უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა169. 

თუმცა, როგორც ჩანს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ზედმეტად აღარ 

გადაიტვირთა თავი გაუქმებულ ან ძალადაკარგულ აქტებზე მსჯელობით 

2010 წლის 30 ივლისის განჩინების დასაბუთებისას, რომლითაც შეწყდა 

საქმე N452 და N453, ვინაიდან გასაჩივრებული ნორმა _ ,,საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსის“ 1298 მუხლის მე-10 ნაწილის მე-2, მე-3, მე-4,   მე-5 და 

მე-6 წინადადებები, საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საქმის 

არსებითად განსახილველად მიღების დროს ძალაში აღარ იყო, თუმცა 

გასაჩივრებული აქტის შინაარსი, შეეხებოდა ისეთ აქტუალურ საკითხს, 

როგორიცაა საარჩევნო პროცესებზე მიმდინარე ვიდეოჩაწერის მეშვეობით 

მტკიცებულებათა მოპოვების შესაძლებლობას, დარღვევების აღმოჩენისა და 

მათზე რეაგირების მიზნების განსახორციელებლად170.  

აღსანიშნავია, საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა, საქმეზე - შპს 

„სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა"  საქართველოს პარლამენტის 

                                                 
168 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივლისის №2/4/581 

განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქე ხათუნა საგინაშვილი საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ". 
169 ,,საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის 

მე-6 პუნქტი. 
170 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 30 ივლისის 1/1/452-453 

განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს 

სახალხო დამცველი  საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".  
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წინააღმდეგ171, რომლითაც შეწყდა საქმის წარმოება სადავოდ გამხდარი 

ნორმის ძალადაკარგულად გამოცხადების გამო, თუმცა სასამართლომ 

იმსჯელა, თუ რამდენად არსებობდა სამართალწარმოების გაგრძელების 

საფუძველი აღნიშნულ საქმესთან მიმართებით, რადგან სადავო ნორმის 

ძალადაკარგულად ცნობა ყველა შემთხვევაში არ იწვევს სადავო შინაარსის 

გაუქმებას, იგი შესაძლოა ჩანაცვლებულ იქნას სხვა ნორმით, რომელიც 

სრულად ან ნაწილობრივ შეინარჩუნებს მოსარჩელის მიერ სადავოდ 

გამხდარ ნორმატიულ შინაარსს172. შესაბამისად სასამართლოს აღნიშნული 

ქმედება, დადებითად უნდა იქნეს მიჩნეული. 

სამწუხაროდ, საკონსტიტუციო სასამართლოს არცთუ მრავალფეროვან 

პრაქტიკას პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებით,  

განაპირობებს არამარტო სასამართლო პროცესის გაჭიანურება, არამედ 

აგრეთვე  სადავო აქტთან დაკავშირებით სარჩელის შეტანისას, მოსარჩელის 

მხრიდან სარჩელის დაუსაბუთებლობა, რაც  თავის მხრივ იწვევს მისი 

არსებითად განსახილველად არმიღების საფუძველს173. 

2.2. საერთო სასამართლოს პრაქტიკა. 

საერთო სასამართლოს პრაქტიკა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან 

დაკავშირებით, არცთუ ისე მრავალფეროვანია და მეტწილად 

შემოიფარგლება ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის 

მიღების შემდგომი პერიოდით. თუმცა, აღსანიშნავია საქართველოს 

                                                 
171 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 იანვრის №1/1/566 განჩინება 

საქმეზე, შპს „სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა"  საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ.  
172 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 4 თებერვლის #2/1/536 

გადაწყვეტილება საქმეზე, “საქართველოს მოქალაქეები - ლევან ასათიანი, ირაკლი 

ვაჭარაძე, ლევან ბერიანიძე, ბექა ბუჩაშვილი და გოჩა გაბოძე საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ”, II-3). 
173 იხ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 26 თებერვლის  N1/1/618 

განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი კეკენაძე, ნინო კვეტენაძე და 

ბესიკი გვენეტაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, აგრეთვე საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 5 ნოემბრის N2/4/546 განჩინება საქმეზე, ,,ა.ა.ი.პ. 

საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ“ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 22 დეკემბრის 

N1/4/515 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და 

საქართველოს მოქალაქე მაია ხუციშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ".   
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უზენაესი სასასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის  2010 წლის 

5 ივლისის განჩინება, სადაც ის მსჯელობს ,,პერსონალური მონაცემების 

ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“  

კონვენციიდან გამომდინარე და შეწყალებული პირის შესახებ ინფორმაციას 

მიიჩნევს განსაკუთრებით მგრძნობიარე პერსონალურ მონაცემად174. 

აღსანიშნავია, რომ უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ძირითადად ეხება 

პერსონალურ მონაცემთა შემცველი ინფორმაციის გაცემისა და მასზე უარის  

თქმის შემთხვევებს. ამ მხრივ აღსანიშნავია გადაწყვეტილება, რომელის 

შესაბამისად, დავა განპირობებული იყო ქალაქ რუსთავის საკრებულოს 

მხრიდან საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმით. ამ 

გადაწყვეტილებაში სასამართლო მაინც მსჯელობს კონსტიტუციის 

ცალკეულ მუხლებზე გარკვეული კატეგორიის პერსონალურ მონაცემთა 

გაცემის წესზე საუბრისას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროისთვის 

სპეციალური კანონი მიღებული იყო, თუმცა ამავდროულად 

ხელმძღვანელობს ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონითაც. 

გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი, რადგან განმარტავს ,,საჯარო სამსახურში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონის მე-2 

მუხლით გათვალისწინებული პირების შესახებ არსებული პერსონალური 

მონაცემების გაცემის განსხვავებულ სამართლებრივ რეჟიმს და 

განსაზღვრავს, რომ თანამდებობის პირებთან (აგრეთვე მათი ოჯახის 

წევრებთან) დაკავშირებული პირადი საიდუმლოების შემცველი 

ინფორმაციის საჯაროობა ემსახურება ლეგიტიმურ მიზანს - უზრუნველყოს 

თანამდებობის პირთა შესახებ ინფორმაციის ტრანსფარენტობა, 

გამჭირვალობა175.  

უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატასაც გააჩნია 

რამდენიმე გადაწყვეტილება, რომელშიც განმარტავს პერსონალურ 

მონაცემთა გაცემის წესის დარღვევას, კერძოდ 2015 წლის 

                                                 
174 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2010 

წლის 5 ივლისის განჩინება Nბს-1278-1240(კ-08) 
175 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის  2013 წლის 

30 მაისის განჩინება, Nბს-527-518(კ-12). 
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გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია დავის შესახებ, რომელიც ეხებოდა 

პერსონალურ მონაცემთა უკანონოდ გამჟღავნების ფაქტს176, ხოლო 2014 

წლის გადაწყვეტილებაში სხვა სადავო საკითხებთან ერთად, აღნიშნული 

იყო საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული 

კომისიის მიერ სასამართლოსათვის ინფორმაციის მიწოდების ფაქტის 

უკანონობის შესახებ, რაც უზენაესმა სასამართლომ კანონიერად მიიჩნია177. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში შესული ყველა საქმე, რომელიც 

ეხებოდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ დაჯარიმების 

ფაქტების გასაჩივრებას, პირველი ინსტანციის დასრულების შემდგომ აღარ 

გასაჩივრებულა ზემდგომ ინსტანციებში. აღნიშნული ხშირ შემთხვევაში 

განპირობებული იყო ისეთი მსხვილი დაწესებულებების დაჯარიმებით, 

როგორებიცაა: შპს „სტრადა მოტორსი178“, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები 

,,კრედიტონი“ და ,,კრედიტინფო საქართველო179“, ,,თბილისის ბიზნეს 

სახლი180“, შპს „სახალხო აფთიაქი181“ და შინაგან საქმეთა სამინისტრო182, 

რომელთაც ჯარიმის გადახდა მარტივად შეეძლოთ დიდი შემოსავლების 

წყალობით, გარდა ამისა დარღვევის ფაქტი ყველა შემთხვევაში 

სასამართლომ იმდენად ნათლად განმარტა, რომ  გასაჩივრებას აზრი 

ეკარგებოდა. 

 

 

 

                                                 
176 იხ.  საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2015 წლის 22 

მაისის განჩინება, ას-243-230-2015 
177 იხ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 7 

ნოემბრის განჩინება, Nას-893-851-2013. 
178 იხ. <http://personaldata.ge/ge/inspeqtoris-aparatma-kidev-erti-sasamartlo-dava-

moigo/409>[1.05.2016] 
179 იხ. <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-personalur-monatsemta-datsvis-

inspeqtoris-gadatskvetileba-/438>[1.05.2016] 
180 <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-

datova/406> [1.05.2016] 
181 იხ. <http://personaldata.ge/ge/personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-aparatma-/377> 

[1.05.2016] 
182 იხ. <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-ar-gaiziara-shss-pozitsia-da-

personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-datova/431>[1.05.2016]  

http://personaldata.ge/ge/inspeqtoris-aparatma-kidev-erti-sasamartlo-dava-moigo/409
http://personaldata.ge/ge/inspeqtoris-aparatma-kidev-erti-sasamartlo-dava-moigo/409
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-/438
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-/438
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-datova/406
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-datova/406
http://personaldata.ge/ge/personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-aparatma-/377
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-ar-gaiziara-shss-pozitsia-da-personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-datova/431
http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-ar-gaiziara-shss-pozitsia-da-personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-datova/431
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თავი IV. პასუხისმგებლობა, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე 

ინფორმაციის დამუშავებისას 

პერსონალურ მონაცემთა უკანონო დამუშავებასთან დაკავშირებული 

პასუხისმგებლობის ზომები გულისხმობს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ 

და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. მათგან მონაცემთა 

სუბიექტისათვის მატერიალურად ყველაზე მომგებიანი არის სამოქალაქო 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ფორმა, ვინაიდან სუბიექტი 

უფლებამოსილია ხელმყოფისგან მოითხოვოს მორალური ან/და 

მატერიალური ზიანის ანაზღაურება183 სასამართლოში საქმის წარმოების 

გზით. ხოლო ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებივი 

პასუხისმგებლობის ზომად მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ გადახდილი 

ჯარიმა მიექცევა სახელმწიფო და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის აპარატის საბიუჯეტო სახსრებად. ხოლო დაზარალებულის 

ერთადერთი ინტერესი მხოლოდ დამნაშავე პირის დასჯასა და 

სამართლიანობის აღდგენაში მდგომარეობს. 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი 

კანონიერი საფუძვლების გარეშე და წესების დარღვევით პერსონალური 

მონაცემების დამუშავებისას ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 

ზომად განსაზღვრავს ჯარიმას ან გაფრთხილებას. ჯარიმის ოდენობა 

თითოეული კატეგორიის მონაცემთა უკანონო დამუშავებისას მერყეობს 100 

ლარიდან 3000 ლარამდე (მაგალითად: საჯარო და კერძო დაწესებულებათა 

შენობაში შესვლისა და შენობიდან გამოსვლის შესახებ მონაცემთა 

დამუშავების კანონით დადგენილი წესების დარღვევა იწვევს დაჯარიმებას 

100 ლარით), ხოლო თუკი იგივე ქმედებისათვის 1 წლის განმავლობაში 

დამმუშავებელს შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი ჯარიმის ოდენობა 

მერყეობს 2000-დან 10000 ლარამდე184. გაურკვეველია, თუ რატომ 

უგულვებელყო კანონმდებელმა დამუშავებულ მონაცემთა ხარისხობრივი 

                                                 
183 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 18-ე მუხლის მე-6 ნაწილი. 
184 იხ. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონის 43-ე, 45-ე, 47-49-ე, 

51-52-ე, 54--ე მუხლები.  
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მნიშვნელობა ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრისას, კერძოდ, უფრო დიდი 

ზიანის მიმყენებელი განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა 

დამუშავების წესის დარღვევა, ჯარიმდება მხოლოდ 1000 ლარით185, მაშინ, 

როდესაც პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის მონაცემთა 

არაკანონიერი გამოყენებისას 3000 ლარიანი ჯარიმაა გათვალისწინებული186, 

გამართლებული მიდგომა იქნებოდა, თუკი კანონში გაიწერებოდა ჯარიმის 

ოდენობის ზედა და ქვედა ზღვარი და დამმუშავებლის დაჯარიმებისას, 

გათვალისწინებული იქნებოდა მონაცემთა სუბიექტისთვის მიყენებული 

ზიანის ოდენობა და მნიშვნელობა.  

აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკაში, ინსპექტორის მხრიდან 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის შეფარდებისას, გაფრთხილება 

იშვიათად გამოიყენება187. მსგავსი მიდგომა გამართლებულია, ვინაიდან 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა უაღრესად მნიშვნელოვანია ადამიანის 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების განხორციელებისას. 

პერსონალურ მონაცემთა უკანონოდ გამოყენება დასჯადია 

,,საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით“, რომლის შესაბამისად 

ბრალდებული ფიზიკური პირი ისჯება ჯარიმით, გამასწორებელი 

სამუშაოთი, ანდა თავისუფლების აღკვეთით, პასუხისმგებლობის 

აღნიშნულ ზომათა მოცულობას იზრდება, თუკი უკანონო დამუშავება 

ხორციელდება ანგარებით, არაერთგზის, სამსახურეობრივი მდგომარეობის 

ან პროფესიული საქმიანობის გამოყენებით. იურიდიული პირის 

შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომად გათვალისწინებულია ჯარიმა, 

საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა ან ლიკვიდაცია და ჯარიმა188. 

მსოფლიოში ბევრი ქვეყანა იყენებს პასუხისმგებლობის სამივე ზომას 

საჭიროებისამებრ (მაგ: ჰოლანდია, რუსეთი, პოლონეთი), თუმცა უნდა 

დიფერენცირდეს, თუ რომელი ზომის გამოყენებაა მართებული და 

შესაძლებელია თუ არა ერთდროულად რამოდენიმე ზომის გამოყენება 

                                                 
185 იქვე, 45-ე მუხლი. 
186 იქვე, 47-ე მუხლი. 
187იხ. <http://goo.gl/DZ3NQA>[01.05.2016] 
188 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157-ე მუხლი. 

http://goo.gl/DZ3NQA
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დასკვნა 

ნაშრომში წამოჭრილმა პრობლემებმა გამოავლინა, რომ მონაცემთა 

დამუშავებასთან დაკავშირებული ხშირი და განმეორებითი დარღვევები 

განპირობებულია მათი გადაჭრის არსებული გზების არასრულფასოვნებით 

და ხშირ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის ზომების ნაკლები სიმკაცრით, 

ვინაიდან ფაქტია, რომ მონაცემთა დამმუშავებლისთვის პერსონალურ 

მონაცემთა კანონის დარღვევისას ნაკლებად ,,მტკივნეულია" გაფრთხილება 

ან ჯარიმა, იმ მიზანთან შედარებით, რასაც ის მონაცემთა არაკანონიერად 

დამუშავებით აღწევს.  

ნაშრომში დასმული ისეთი პრობლემები, როგორიცაა მონაცემთა 

ნახევრად ავტომატური ან არაავტომარი საშუალებებით დამუშავებისას, 

მონაცემთა დამმუშავებლის უკონტროლო მდგომარეობა, უნდა მოგვარდეს 

საკანონმდებლო დონეზე და ისე უნდა იქნეს დარეგულირებული, რომ 

დამმუშავებელი ვალდებული იყოს მსგავსი დამუშავების მეთოდების 

გამოყენების დროს დაექვემდებაროს კონტროლს.  

პრობლემატურია აგრეთვე ვიდეომონიტორინგის განხორციელების 

რეალური მიზნების გაუთვითცნობიერებელი სიტუაცია. 

ვიდეომონიტორინგი თავისთავად ემსახურება დადებით მიზნებს, თუმცა 

სახელმწიფო მას მხოლოდ ბიუჯეტის შესავსებად, კონკრეტული პირის 

გადაადგილების, თუ საქმიანობის გასაკონტროლებლად იყენებს და არ 

ცდილობს იმ დარღვევების რეალურად აღმოფხვრას.  

ნაშრომში დასმული პრობლემა ეხება აგრეთვე გენეტიკური მონაცემების 

დამუშავებასთან დაკავშირებული მცირემასშტაბიან რეგულირებას, თუმცა 

აღნიშნული ინფორმაცია რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია და კანონმა 

ის უფრო ფართოდ უნდა დაარეგულიროს. 

აღსანიშნავია აგრეთვე, რომ აუცილებელია ისეთი აქტების 

მოდერნიზაცია და ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" 

საქართველოს კანონთან ჰარმონიზაცია, როგორებიცაა ჯანდაცვის, 
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დაზღვევის, სოციალური უზრუნველყოფის, კომუნიკაციებისა და სხვა 

სფეროების მარეგულირებელი აქტები. 

გარდა ამისა, უშუალოდ სახელმწიფო ორგანოთა მხრიდან მოხდეს 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის გარანტიების შექმნა და მხარდაჭერა, რათა 

მონაცემთა სუბიექტს ნდობა გააჩნდეს მათ მიმართ. მითუმეტეს, რომ 

საჯარო ხელისუფლება სამაგლითო უნდა იყოს კერძო ორგანიზაციებისა და 

ფიზიკური პირებისათვის კანონმდებლობის დაცვის კუთხით. 

მნიშვნელოვანია სასამართლოთა როლი ნორმის სწორად და 

ადეკვატურად განმარტების კუთხით, ვინაიდან მათი გადაწყვეტილებები 

სავალდებულოა საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე და სამოქმედო 

მიმართულებას წარმოადგენს მონაცემთა დამმუშავებლისათვის. 

აუცილებელია აგრეთვე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პროპაგანდა, 

რაც უნდა განხორციელდეს მასობრივი საშუალებების მეშვეობით 

დარღვევებისა და შეფარდებული პასუხისმგებლობის ზომების გაშუქებით, 

რათა თავად მონაცემთა სუბიექტის როლიც გააქტიურდეს 

კანონმდებლობის ცოდნისა და საკუთარი უფლებების პრაქტიკულად 

დაცვის მოთხოვნის კუთხით. 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ კანონმდებლობასა და 

პრაქტიკას მონაცემთა დამუშავებისა და მონაცემთა სუბიექტისთვის დაცვის 

გარანტიების სრულყოფის კუთხით, ჯერ კიდევ ბევრი ხარვეზი გააჩნია, 

თუმცა ყველაფერი გამოსწორებადია, თუკი გათვალისწინებულ იქნება ამ 

მიმართულებით გამოცდილი  ქვეყნების რეგულირება და პრაქტიკა. 
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10. ,,კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 

11. ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" საქართველოს კანონი. 

12. საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო 

საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე“. 

13. საქართველოს 2015 წლის 27 ოქტომბრის კანონი ,,საჯარო სამსახურში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

14. საქართველოს 2014 წლის 1 აგვისტოს კანონი ,,ელექტრონული 

კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის 

შესახებ. 

15. საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონი ,,პატიმრობის კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ“. 

16. საქართველოს 2015 წლის 1 მაისის კანონის „ოფიციალური 

სტატისტიკის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის 

თაობაზე. 

17. ,,პოლიციის შესახებ“ საქართველოს კანონი. 

18. ,,საკონსტიტუციო სამართალწარმოების შესახებ" საქართველოს 

კანონი. 

19. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის საქმიანობისა და მის 

მიერ უფლებამოსილების განხორციელების წესის შესახებ დებულების 

დამტკიცების თაობაზე", საქართველოს მთავრობის დადგენილება №180. 

20. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 

რეკომენდაციები ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავების შესახებ. 

21. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 

რეკომენდაციები პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავების შესახებ. 

22. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის 

რეკომენდაციები ვიდეოთვალთვალის განხორციელების შესახებ. 
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23. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2014 წლის ანგარიში 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“. 

24. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2013-2014 წლის 

ანგარიში ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობა საქართველოში“. 

25. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის ანგარიში 

,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის 

საქმიანობის შესახებ". 

26. ,,პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური 

პირების დაცვის შესახებ“ ევროპული კონვენცია, CETS No.108, (მიღებულია 

1981 წლის 28 იანვარს, ძალაში შევიდა 1985 წლის 1 ოქტომბერს). 

27. Directive 95/46/EC (ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგო, ლუქსემბურგი) 

(ძალაში შევიდა 13.12.1995 წელს). 

28. Personal Data Protection Act of Estonia. 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტები 

1. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2009 წლის 10 ივნისის 

N1/2/458 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები - დავით სართანია 

და ალექსანდრე მაჭარაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წინააღმდეგ“. 

2. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 30 

ოქტომბრის №2/3/406,408 გადაწყვეტილება საქმეზე, ,,საქართველოს 

სახალხო დამცველი და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 

3. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 4 

თებერვლის #2/1/536 გადაწყვეტილება საქმეზე, “საქართველოს 

მოქალაქეები - ლევან ასათიანი, ირაკლი ვაჭარაძე, ლევან ბერიანიძე, ბექა 

ბუჩაშვილი და გოჩა გაბოძე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის მინისტრის წინააღმდეგ”, II-3). 

4. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 22 იანვრის 

№1/1/566 განჩინება საქმეზე, შპს „სამაუწყებლო კომპანია მეცხრე ტალღა"  

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. 

5. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 24 ივლისის 

№2/4/581 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქე ხათუნა საგინაშვილი 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". 

6. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 30 ივლისის 

1/1/452-453 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა 

ასოციაცია და საქართველოს სახალხო დამცველი  საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ". 

7. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2007 წლის 26 

დეკემბრის N1/3/407 გადაწყვეტილება ,,საქმეზე საქართველოს ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს მოქალაქე – ეკატერინე ლომთათიძე 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“. 

8. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 14 აპრილის 

N1/1/625, 640  გადაწყვეტილება საქმეზე ,,საქართველოს სახალხო 

დამცველი, საქართველოს მოქალაქეები - გიორგი ბურჯანაძე, ლიკა საჯაია, 
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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". 

9. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2014 წლის 8 ოქტომბრის 

№2/4/532,533 გადაწყვეტილება საქმეზე ,,საქართველოს მოქალაქეები -  

ირაკლი ქემოკლიძე და დავით ხარაძე საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ". 

10. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2016 წლის 26 

თებერვლის  N1/1/618 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები - 

გიორგი კეკენაძე, ნინო კვეტენაძე და ბესიკი გვენეტაძე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“, აგრეთვე საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 2013 წლის 5 ნოემბრის N2/4/546 განჩინება საქმეზე, ,,ა.ა.ი.პ. 

საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტი საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ“ და საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 2011 წლის 22 დეკემბრის N1/4/515 განჩინება საქმეზე, 

,,საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საქართველოს 

მოქალაქე მაია ხუციშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ". 

11. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2015 წლის 11 მარტის 

N2/2/610 განჩინება საქმეზე, ,,საქართველოს მოქალაქეები – ლია ჯანაშვილი 

და  ხათუნა საგინაშვილი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ". 

საქართველოს საერთო სასამართლოს აქტები 

1. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის 2010 წლის 5 ივლისის განჩინება Nბს-1278-1240(კ-08). 

2. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის  2013 წლის 30 მაისის განჩინება, Nბს-527-518(კ-12). 

     3. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 

2014 წლის 7 ნოემბრის განჩინება, Nას-893-851-2013. 

4. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 

2015 წლის 22 მაისის განჩინება, Nას-243-230-2015. 

ელექტრონული წყაროები 

1. <http://personaldata.ge/ge/publications/recommendations>[12.05.2016] 

2. <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/section/2>[08.05.2016] 

3. <https://www.riigiteataja.ee/en/eli/512112013011/consolide>[08.05.2016] 

4. 

<http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=13&t=2737>[07.03.2016] 

5. <http://www.dictionary.com/browse/unabridged>[15.03.2016] 

6. <https://law.utexas.edu/transnational/foreign-law-

translations/french/case.php?id=1240> [20.03.2016] 

7. <http://www.transport-research.info/project/pro-active-integrated-systems-

security-management-technological-institutional-and> [16.05.2016] 
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8. <http://constcourt.ge/ge/questions/xshirad-dasmuli-kitxvebi>[20.03.2016] 

9. <http://personaldata.ge/ge/inspeqtoris-aparatma-kidev-erti-sasamartlo-dava-

moigo/409>[01.05.2016] 

10. <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-personalur-

monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-/438>[01.05.2016] 

11.  <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-inspeqtoris-

gadatskvetileba-dzalashi-datova/406> [01.05.2016] 

12. <http://personaldata.ge/ge/personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-aparatma-

/377> [1.05.2016] 

13. <http://personaldata.ge/ge/tbilisis-saqalaqo-sasamartlom-ar-gaiziara-shss-pozitsia-

da-personalur-monatsemta-datsvis-inspeqtoris-gadatskvetileba-dzalashi-

datova/431>[01.05.2016] 

14. <http://goo.gl/DZ3NQA>[01.05.2016] 

15. <http://www.metmuseum.org/toah/hd/chav/hd_chav.htm>[05.05.2016]. 
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