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შესავალი

2015 წე ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

კა ნონ მ დებ ლო ბის და ნერ გ ვი სა და სა სა მარ თ ლო პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბის, აგ რეთ

ვე, სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რე ბის ფა რულ მი ყუ რა დე ბა ჩა წე რა სა და კომ პი უ ტე რულ მო ნა

ცე მებ თან და კავ ში რე ბულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის 

ამოქ მე დე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა მო მარ თ ვი ა ნო ბის ზრდის კუთხით. ხაზ გა სას მე ლია ევ

რო პის კავ შირ თან სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გ ლებ ში 

2015 წელს ევ რო კო მი სი ის ან გა რიშ ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მი მარ თუ ლე

ბით გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მის და დე ბი თი შე ფა სე ბა, ასე ვე, სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო

კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე

დო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის შეს რუ ლე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლიც. 2015 

წელს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი გახ და მო ნა ცემ თა 

დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბის სა ერ თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე

ბის წევ რი, წარ მოდ გე ნი ლი იყო ევ რო პის საბ ჭოს სპე ცი ა ლურ კო მი ტეტ სა და ბი უ რო ში, 

სა დაც ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა მიმ დი ნა რე ობ და ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ის გა ნახ ლე ბა

სა და ევ რო პის კავ ში რის მო ნა ცემ თა დაც ვის ერ თი ან რე გუ ლა ცი ა ზე. 

2015 წელს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის ინ ს პექ ტო რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი შე

მოწ მე ბე ბის, ტრე ნინ გე ბი სა თუ გა წე უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის, სა ჯა რო და კერ ძო ორ გა ნი

ზა ცი ებ თან მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად აღ მო იფხ ვ რა არა ერ თი დარ ღ ვე ვა, 

და იხ ვე წა და კა ნონ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მო ვი და მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის გარ კ ვე უ ლი 

პრო ცე სე ბი, რო გორც ტექ ნი კუ რი, ისე სა მარ თ ლებ რი ვი თვალ საზ რი სით. მიღ წე უ ლი 

შე დე გე ბის მი უ ხე და ვად, პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის გა რან ტი ე ბი სა და პერ

სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბის, მო ნა ცემ თა უკა ნო

ნო გამ ჟ ღავ ნე ბით გა მოწ ვე უ ლი საფ რ თხე ე ბის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით არა ერ თი 

გა მოწ ვე ვა რჩე ბა. სწო რედ ამი ტომ, ან გა რი ში ასა ხავს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა მა

რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბის შე დე გებს, ძი რი თად 

ტენ დენ ცი ებ ს, რე კო მენ და ცი ებს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის 

გა უმ ჯო ბე სე ბის თ ვის და პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ იმ 

თე მებს, რომ ლე ბიც გა სულ წელს ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ის საგ ნად იქ ცა.



მონაცემები უნდა დამუშავდეს:

სამართლიანად და კანონიერად, 
მოქალაქის ღირსების შეულახავად;

კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული 
მიზნით;

მიზნის ადეკვატური და 
პროპორციული მოცულობით;

უკანონოდ შეგროვებული მონაცემები 
უნდა წაიშალოს ან განადგურდეს.

მონაცემები უნდა ინახებოდეს 
განსაზღვრული ვადით;

1

2

3

4

5

მონაცემთა დამუშავების 

საფუძვლები და პრინციპები



მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები და პრინციპები 9

მონაცემთადამუშავების
საფუძვლებიდაპრინციპები

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ

ლის თა ნახ მად, „...კანონის მი ზა ნი ა, პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მის და მუ შა ვე ბი სას 

უზ რუნ ველ ყოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა, მათ შო რის, პი რა დი 

ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის დაც ვა.“ 

აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე

ბის და მუ შა ვე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე ერ თ დ რო უ ლად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას რო გორც 

კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის დაც ვა, ასე ვე შე სა ბა მი სი კა ნო ნი ე რი 

სა ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბა, ვი ნა ი დან სწო რედ ეს ერ თობ ლი ო ბა ქმნის მო ქა ლა ქე თა 

პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა სა და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 

ინ ტე რე სებს შო რის სა მარ თ ლი ა ნი ბა ლან სის დაც ვის მთა ვარ გა რან ტი ას. 

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ინ ს პექ ტო რის მი ერ გან ხი ლუ ლი გან ცხა დე ბე ბი სა და ჩა

ტა რე ბუ ლი შე მოწ მე ბე ბის შე დე გად გა მო იკ ვე თა, რომ ერ თ ერთ ძი რი თად პრობ

ლე მას კვლავ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის პრინ ცი პებ ის და უც ვე ლო ბა წარ მო ად გენს. 

ორ გა ნი ზა ცი ებს (მონაცემთა დამ მუ შა ვებ ლებს) არ აქვთ გან საზღ ვ რუ ლი მო ნა ცემ

თა და მუ შა ვე ბის კონ კ რე ტუ ლი და მკა ფიო მი ზა ნი, შე სა ბა მი სად, ინ ფორ მა ცია მუ

შავ დე ბა მიზ ნის არა ა დეკ ვა ტუ რი და არაპ რო პორ ცი უ ლი მო ცუ ლო ბით, ამას თან, 

უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში კვლავ არ არის გან საზღ ვ რუ ლი მო ნა ცემ თა შე ნახ ვის ვა დე ბი. 

დი დი მო ცუ ლო ბით პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებ ზე ან მოძ ვე ლე ბულ, გა სა ახ ლე ბელ 

ინ ფორ მა ცი ა ზე ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა მო ქა ლა ქე ებს გარ კ ვე ულ 

დაბ რ კო ლე ბას უქ მ ნის სხვა დას ხ ვა მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბი სა და სა კუ თა რი უფ ლე ბე

ბის რე ა ლი ზე ბის დროს, ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, წარ სულ ში ნა სა მარ თ ლო ბის ფაქ

ტის თუ ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის გა მო, რამ დე ნი მე მო ქა ლა

ქე გარ კ ვე უ ლი დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მოპყ რო ბის ობი ექ ტა დაც კი იქ ცა.

სა ჯა რო სექ ტორ ში ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის 

შემ ც ვე ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზე ბი რამ დენ ჯერ მე, სა ჭი რო ე ბის შე ფა სე ბის გა რე შე 

არის დუბ ლი რე ბუ ლი. მა გა ლი თად, რამ დე ნი მე უწყე ბა ში გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიზ ნე

ბის მი საღ წე ვად და ცუ ლია ერ თი და იმა ვე ში ნა არ სის მო ნა ცემ თა ელექ ტ რო ნუ ლი 

ბა ზა კო პი რე ბუ ლი ას ლე ბის სა ხით, მა შინ, რო დე საც შე საძ ლე ბე ლია მო ნა ცემ თა 
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ბა ზა არ სე ბობ დეს მხო ლოდ ერთ სივ რ ცე ში და სა ჭი რო ე ბი სას, მას ზე წვდო მა სხვა 

უწყე ბებს შე სა ბა მი სი ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით მი ე ნი ჭოთ. ეს ხელს 

შე უწყობს მო ნა ცემ თა პრო პორ ცი ულ და მუ შა ვე ბას, მათ გა ნახ ლე ბას, და ცუ ლო ბას 

და ამას თან, პრო ცე სე ბის ოპ ტი მი ზა ციის შე დე გად ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას. 

სა ჯა რო თუ კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან 2015 წელ საც ჰქონ და ად გი ლი პერ

სო ნა ლუ რი, მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მე ბის კა ნო ნი ე რი 

სა ფუძ ვ ლის გა რე შე და მუ შა ვე ბას. ხში რად, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის 

შე მოწ მე ბის დროს, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ვერ ახ დე ნენ შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვ ლის იდენ ტი

ფი ცი რე ბას და ვერ წა რად გე ნენ მო ნა ცემ თა ფლო ბი სა თუ სხვაგ ვა რი გა მო ყე ნე ბის 

სა თა ნა დო სა მარ თ ლებ რივ არ გუ მენ ტა ცი ას. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მოვ ლინ და 

სა ჯა რო უწყე ბებს შო რის ზე პი რი სა ხის შე თან ხ მე ბებ სა თუ კონ კ რე ტუ ლი სა მარ თ

ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე გა ფორ მე ბულ მე მო რან დუ მებ ზე დაყ რ დ ნო ბით პერ

სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის, რო გორც ერ თ ჯე რა დი, ასე ვე მრა ვალ ჯე რა დი გა ცე მი სა 

და მი ღე ბის ფაქ ტე ბი, მა შინ, რო დე საც მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით ამ გ ვა რი შემ თხ

ვე ვე ბის თ ვის გან საზღ ვ რუ ლია ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით რე გუ ლი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა. 

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა სა ჯა რო უწყე ბებს ანი ჭებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას შექ მ ნან, 

მარ თონ და მუდ მივ რე ჟიმ ში გა ნა ახ ლონ მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი და კა ნონ მ დებ ლო

ბით და კის რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის შე სას რუ ლებ ლად სხვა სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებს 

მი ა ნი ჭონ წვდო მა ინ ფორ მა ცი ა ზე. ამის ერ თ ერ თი თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია სა

ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო, რომ ლის ერ თ ერთ ძი რი თა დი 

ფუნ ქ ცია არის მო სახ ლე ო ბის ერ თი ა ნი რე ეს ტ რის წარ მო ე ბა, სა მო ქა ლა ქო აქ ტე

ბის რე გის ტ რა ცი ა, სა ი დენ ტი ფი კა ციო დო კუ მენ ტე ბის გა ცე მა. სხვა დას ხ ვა სა ჯა რო 

უწყე ბებს კა ნონ მ დებ ლო ბით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად 

ესა ჭი რო ე ბათ მუდ მივ რე ჟიმ ში ამ მო ნა ცე მებ ზე წვდო მა და ამ მიზ ნით, შე სა ბა მის 

ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ხორ ცი ელ დე ბა ინ ფორ მა ცი ის ტექ ნი კუ რი არ

ხე ბით გა მოთხო ვა და მი ღე ბა. სა კითხის ამ გ ვა რი რე გუ ლი რე ბით თა ვი დან არის 

აცი ლე ბუ ლი ბა ზე ბის დუბ ლი რე ბა, მოძ ვე ლე ბუ ლი და არას წო რი მო ნა ცე მე ბის გა

მო ყე ნე ბა, მო ნა ცე მე ბი მიზ ნობ რი ვად მუ შავ დე ბა და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იღე ბენ 

მხო ლოდ იმ მო ნა ცე მებს, რომ ლე ბიც ესა ჭი რო ე ბათ და კის რე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ე ბის შე

სას რუ ლებ ლად. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, სა ჯა რო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან მო ნა ცემ თა 

სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე და მუ შა ვე ბა ზე, პრინ ცი პე ბის დარ ღ ვე ვა ზე, 

სა ფუძ ვ ლის გა რე შე გა სა ჯა რო ე ბა სა და უკა ნო ნო წვდო მა ზე რე ა გი რე ბის მიზ ნით, 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატს გან ცხა დე ბით 41მა მო
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ქა ლა ქემ მო მარ თა. გან ხი ლუ ლი გან ცხა დე ბი სა და ინ ს პექ ტი რე ბე ბის შე დე გად, 

გა მოვ ლინ და მო ნა ცემ თა სა ფუძ ვ ლის გა რე შე და მუ შა ვე ბის და პრინ ცი პე ბის დარ

ღ ვე ვის 18 შემ თხ ვე ვა. გა მოვ ლე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის შე დე გად, ორ გა

ნი ზა ცი ე ბის ნა წილს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის სა ხით და ე კის რათ 

სახ დე ლი  ჯა რი მა ან გაფ რ თხი ლე ბა, ხო ლო გარ კ ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში, პა სუ ხის

მ გებ ლო ბის ზო მის და კის რე ბა არ მოხ და სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ჩა დე ნი დან მოქ

მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი ორ თ ვი ა ნი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გას ვ ლის 

გა მო. მი უ ხე და ვად ამი სა, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნაკ ლო ვა

ნე ბე ბის აღ მო საფხ ვ რე ლად ორ გა ნი ზა ცი ებს მი ე ცა შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ დე ბუ

ლო მი თი თე ბე ბი. 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში მა გა ლი თე ბის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლია 2015 წლის გან მავ

ლო ბა ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბის 

შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი ის კა ნონ დარ ღ ვე ვე ბი, რო მელ თა გან ზო გა დე ბაც ნათ

ლად წარ მო ა ჩენს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი სა და სა მარ თ ლებ რი

ვი სა ფუძ ვ ლე ბის გა რე შე პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის რე ა ლურ მდგო მა

რე ო ბას და პრობ ლე მებს. 

საკრედიტოინფორმაციისხელმისაწვდომობა

საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების მიერ წინასწარ განსაზღვრული
წესებისა და პროცედურების მიხედვით, იმ პირების პერსონალური მონაცემების
შემცველიინფორმაცია,ვისაცგააჩნიათკომერციულიბანკებისმიმართფინანსუ
რისახისმიმდინარე,შეუსრულებელიანარაჯეროვნადშესრულებულივალდებუ
ლებები, გადაეცემა კომერციულიბანკების მიერდაფუძნებულორგანიზაცია  სს
„კრედიტინფოსაქართველოს“.აღნიშნულიორგანიზაციასაქართველოშიმოქმე
დი ყველაკომერციულიბანკიდან მუდმივრეჟიმში იღებს ინფორმაციას მსესხებ
ლებისშესახებ.მიღებულიინფორმაციისდამუშავებისშედეგადორგანიზაციისსის
ტემაში ჩართული ყველადაინტერესებული პირისთვისაა (კომერციული ბანკები,
მიკროსაფინანსოორგანიზაციებიდაა.შ.)ტექნიკურადხელმისაწვდომიინფორმა
ციამონაცემთასუბიექტისკონკრეტულიფინანსურიორგანიზაციისწინაშეარსებუ
ლივალდებულებებისშესახებ.კომერციულიბანკებისმიერამგვარიინფორმაციის
გადაცემახორციელდებაპირისთანხმობისსაფუძველზე,თუმცაინსპექტორისმიერ
შესწავლილრამდენიმე შემთხვევაში მსესხებლისგან მიღებულითანხმობა შეეხე
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ბოდა ინფორმაციის სს „კრედიტინფო საქართველოსთვის“ გადაცემას მხოლოდ
კონკრეტულიმიზნითდაშესაბამისიკრედიტორისინტერესებისთვისდაარაგანს
ხვავებულიმიზნითანსხვაფინანსურიინტერესებისმქონეპირებისთვისინფორმა
ციისგამჟღავნებას.

2015წელსინსპექტორსრეაგირებისთვისმიმართამოქალაქემ,რომელმაცმიუთი
თა,რომერთერთმამიკროსაფინანსოორგანიზაციამმისითანხმობისგარეშეგა
დაამოწმამონაცემებისს„კრედიტინფოსაქართველოს“მონაცემთაბაზაში.საქმის
შესწავლის ფარგლებში დადგინდა, რომ მიკროსაფინანსოორგანიზაციას მოქა
ლაქისთანხმობამხოლოდსაკრედიტოხელშეკრულებისსაფუძველზემონაცემთა
დამუშავების შესახებ სასესხოურთიერთობისფარგლებში ჰქონდა მოპოვებული.
თუმცა,აღნიშნულისმიუხედავად,სასესხოურთიერთობისდასრულებისშემდგომ,
მიკროსაფინანსოორგანიზაციამ,ახალისაკრედიტოპროდუქტისშეთავაზებისმიზ
ნით,კვლავგადაამოწმაპირისშესახებინფორმაციამონაცემთაბაზაშიისე,რომ
მონაცემთაამგვარდამუშავებაზემოქალაქისთანხმობაარჰქონდა.ინსპექტორის
მიერგანცხადებისგანხილვისფარგლებშიდადგინდა,რომმიკროსაფინანსოორ
განიზაციაგასცდამოქალაქისთანხმობითმინიჭებულუფლებამოსილებასდაპი
რისმონაცემებისგადამოწმებისდროსდაარღვიაკანონისმოთხოვნები,რადგან
მასარჰქონდამონაცემთადამუშავებისშესაბამისისაფუძველითანხმობისსახით.
„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონიმონაცემთასუ
ბიექტისთანხმობასგანმარტავს,როგორცშესაბამისიინფორმაციისმიღებისშემ
დეგსუბიექტისშესახებმონაცემთაგანსაზღვრულიმიზნითდამუშავებაზეზეპირად,
სატელეკომუნიკაციოანსხვაშესაბამისისაშუალებითგამოხატულნებაყოფლობით
თანხმობას,რომლითაცშესაძლებელიანათლადდადგინდესმონაცემთასუბიექ
ტისნება.იმისთვის,რომმონაცემთასუბიექტისათანადოდიყოსინფორმირებული
მონაცემთადამუშავების შესახებთანხმობისგაცემის მიზნისადაშედეგებისთაო
ბაზე,აუცილებელიამასნებისგამოვლენამდემიეწოდოსნათელიდამკაფიოინ
ფორმაცია,თურამიზნითშეიძლებადამუშავდესმისიმონაცემები.მხოლოდასეთი
ინფორმაციის მიღების შემდგომ გამოვლენილი ნება შეიძლება იქნას მიჩნეული
მონაცემთადამუშავებისსაფუძვლად.

აღნიშნული საქმის განხილვისას გამოიკვეთა ასევე ის პრობლემაც, რომ სს
„კრედიტინფო საქართველომ“ ხელმისაწვდომი გახადა მოქალაქის შესახებ ინ
ფორმაცია სამართლებრივი საფუძვლის გადამოწმების წინასწარ შემუშავებული
რაიმემექანიზმისარსებობისგარეშე.
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ამასთან,სს„კრედიტინფოსაქართველოს“საქმიანობასთანმიმართებაშიმოქმე
დიკანონმდებლობარაიმე სახის სპეციფიკურრეგულაციებს არგანსაზღვრავს,
განსხვავებითფინანსურიინსტიტუტებისგან,რომელთასაქმიანობა,მათშორის,
მომხმარებელთაუფლებებისდაცვის ჭრილში, საკმაოდმკაფიოდარის მოწეს
რიგებული სხვადასხვა ნორმატიული აქტით. სს „კრედიტინფო საქართველო“
ფლობსქვეყანაშიერთერთუდიდესმონაცემთაბაზას,რომელიცდღევანდელი
მდგომარეობით2206180პირისმონაცემებსშეიცავს,თუმცა,მიუხედავადასე
თიმასშტაბისა,ინფორმაციისდაცულობისადახელმისაწვდომობის(მათშორის
საფასურისსანაცვლოდგაცემისთვის)ნორმატიულდონეზერეგულირებადღეს
დღეობითარხდება.

მიუხედავადიმისა,რომპერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორისრეაგირება
სს„კრედიტინფოსაქართველოს“მონაცემთაბაზებზეკანონდარღვევითწვდომას
თანდაკავშირებითიყოქმედითიდამყისიერი, ინსპექტორისმიერგატარებული
ღონისძიებებიშესაძლოასაკმარისიარაღმოჩნდესიმსაფრთხეებისთავიდანასა
ცილებლად,რომლებიც სათანადორეგულაციის არქონის პირობებში შეიძლება
არსებობდეს.მიზანშეწონილია,ფინანსურიმონაცემებისარამიზნობრივიდამუშავე
ბისრისკებისაღმოსაფხვრელადდამოქალაქეთაუფლებებისეფექტურიდაცვის
მიზნითქვეყანაშისაკანონმდებლოდონეზეშეიქმნასდამატებითიმექანიზმები.
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23%

მოქალაქეთა განცხადებები

პირდაპირი მარკეტინგი

მოქალაქისთვის ინფორმაციის მიუწოდებლობა

მონაცემთა გასაჯაროება კანონიერი საფუძვლის გარეშე

კანონიერი საფუძვლის გარეშე და პრინციპების 

დარღვევით მონაცემთა დამუშავება

მონაცემებზე წვდომის კანონიერება

ვიდეო-აუდიო ჩაწერის კანონიერება

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემთა 

დამუშავების კანონიერება

განცხადება

120

განცხადებების თემები

35%

11%

9%

9%

16%

10%

10%

2015 წელს ჩატარდა 

ინსპექტირება

54 38
კერძო ორგანიზაცია

16
საჯარო უწყება
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მონაცემთაბაზებშიდაცულინფორმაციაზე
თანამშრომელთამხრიდანარამიზნობრივიწვდომა

კანონიერების პრინციპის დაცვის და საზოგადოების ნდობის მოპოვების მიზნით
მნიშვნელოვანია, მოქალაქეებს ჰქონდეთ განცდა, რომ ამა თუ იმ ორგანიზაცი
აში მათ შესახებ შეგროვებულ ინფორმაციაზე წვდომა მოხდება მხოლოდ კანო
ნიერიმიზნით,თანაცაუცილებლობისშემთხვევებშიდაწინასწარგანსაზღვრული
საჭიროებებისას. აღნიშნული საკითხი უფრო მეტ აქტუალობას იძენს მაშინ,რო
დესაცმონაცემთადამმუშავებელორგანიზაციასწარმოადგენსსამართალდამცავი
სტრუქტურა.საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროქვეყანაშიერთერთიუმ
სხვილესისაჯაროუწყებაა,რომელიცკანონმდებლობითდაკისრებულიმოვალე
ობებისშესასრულებლადპირთაშესახებდიდიმოცულობითპერსონალურმონა
ცემებსამუშავებს.საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმონაცემთაბაზებში
თავსიყრისინფორმაცია,რომელიცდაკავშირებულია:სისხლისსამართლისდა
ადმინისტრაციულპასუხისმგებლობასთან,ავტოსატრანსპორტოსაშუალებებისსა
კუთრებასადა მართვის უფლებებთან,ფიზიკური პირების საზღვრის კვეთასთან,
ნარკოლოგიურ შემოწმებასთან, უგზოუკვლოდდაკარგულად და ძებნილად გა
მოცხადებასთანდასხვა.

სამინისტროსმიერდამუშავებულიინფორმაციისმოცულობისადაორგანიზაციაში
დასაქმებულიპირებისრაოდენობიდანგამომდინარეგასათვალისწინებელიაპერ
სონალური მონაცემების შემცველ ინფორმაციაზე არამართლზომიერი წვდომის
საფრთხე.აქედანგამომდინარე,აუცილებელია,რომმონაცემთადამმუშავებელმა
ორგანიზაციებმა, მათ შორის, განსაკუთრებით მსხვილმა მონაცემთადამმუშავებ
ლებმა,მკაფიოდდაამომწურავადგანსაზღვრონმონაცემებზეწვდომისშემთხვევე
ბიდაუზრუნველყონდასაქმებულიპირებისმიერასეთიინფორმაციისგამოყენების
მართლზომიერებისმკაცრიკონტროლიდაარამიზნობრივიწვდომისშემთხვევე
ბისდროულიგამოვლენა.

2015 წლის განმავლობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოა
წესრიგა სამინისტროს ინფორმაციულრესურსებთან თანამშრომელთა დაშვების
საკითხები,განისაზღვრასამინისტროსფაილურსისტემებშიარსებულიპერსონა
ლურიმონაცემებისშენახვის,წაშლისადადაარქივებისვადები,გამკაცრდათანამ
შრომელთამიერმონაცემთაბაზებზეწვდომისკანონიერებისკონტროლი.დაარ
ქივებულინფორმაციულრესურსებთანწვდომადაიშვებამხოლოდდასაბუთებული
წერილობითიმიმართვისსაფუძველზე.
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2015წელსპერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორმასაქართველოსშინაგან
საქმეთასამინისტროსმიერკონკრეტულპირთამონაცემთადამუშავებისრამდენი
მეშემთხვევაშეისწავლა,ნაწილმათგანშისამინისტროსმხრიდანპერსონალური
მონაცემებისდაცვისკანონმდებლობისდარღვევაარგამოვლინდა,ანპასუხისმ
გებლობისდაკისრებავერმოხდახანდაზმულობისვადისგასვლისგამო,ხოლო2
შემთხვევაშისამინისტროსადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობისსახითდაეკისრა
ჯარიმა2000ლარისოდენობით. ერთერთი სამართალდარღვევა გამოვლინდა
მოქალაქის განცხადების განხილვის ფარგლებში, კერძოდ, მოქალაქე უთითებ
და,რომმისიკუთვნილიავტომობილითმოძრაობისასერთერთიავტომობილის
მძღოლიშესამჩნევადმანევრირებდამისსიახლოვეს.რამდენიმეწუთშიგანმცხა
დებელმასატელეფონონომერზემიიღომოკლეტექსტურიშეტყობინებამისთვის
უცნობინომრიდან.როგორცშეტყობინებიდანირკვეოდა,გამომგზავნიიყოაღნიშ
ნულიავტომობილისმძღოლი,რომელიცმისივეთქმითმუშაობდაშინაგანსაქმეთა
სამინისტროშიდაგანმცხადებლისსატელეფონონომერიდასხვაპერსონალური
მონაცემებიმოიძიასამინისტროში.პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორ
მაშეისწავლამოქალაქისმონაცემებთანუკანონოდწვდომისსაკითხი.დადგინდა,
რომავტომობილისმძღოლიარიყოსამართალდამცავიორგანოსთანამშრომე
ლი,თუმცამანპირადიმიზნებისთვისგანმცხადებლისპერსონალურიმონაცემების
შემცველიინფორმაციამოიპოვასამინისტროსერთერთითანამშრომლისგან.აღ
ნიშნულფაქტსრეაგირებამოჰყვაასევესამინისტროსმხრიდანაცდაინფორმაციის
კანონიერისაფუძვლისგარეშემომპოვებელდამესამეპირისთვისგამმჟღავნებელ
თანამშრომელსდაეკისრადისციპლინურიპასუხისმგებლობა.თუმცა,მიუხედავად
ამისა,მონაცემებისსაფუძვლისგარეშედამუშავებისთვისსამინისტროდაჯარიმდა
2000ლარით.

ინსპექტორისგადაწყვეტილებასაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტრომთბი
ლისისსაქალაქოსასამართლოშიგაასაჩივრაიმმოტივით,რომმოქალაქისმონა
ცემებზეარასამსახურებრივიმიზნითწვდომისგამო,სამინისტროსთანამშრომელს
გამოეცხადასასტიკისაყვედური,რისგამოც,ინსპექტორსსამინისტროსათვისდა
მატებითაღარუნდადაეკისრებინაადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობა.სასამარ
თლომ (საქმეN4/563515)სამინისტროსპოზიციაარგაიზიარადაინსპექტორის
გადაწყვეტილებაუცვლელადდატოვა.
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სულ 2015 წლის განმავლობაში გამოვლინდა 64 სამართალდარღვევისფაქტი,
მათგან23შემთხვევაშიპასუხისმგებლობისზომისგამოყენებახანდაზმულობის2
თვიანივადისგამოვერმოხდა.ადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობაჯარიმისან
გაფრთხილებისსახითდაეკისრა41ორგანიზაციას.

21

6

6
6

8

18

გამოვლენილი დარღვევები

პირდაპირი მარკეტინგის წესების დარღვევა

სუბიექტის ინფორმირების წესის დარღვევა

ვიდეო-აუდიო თვალთვალის წესების დარღვევა 

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემთა მოპოვების წესების დარღვევა

ელ. კომუნიკაციების კომპანიების მიერ მონაცემთა გამჟღავნების წესის დარღვევა

პრინციპების დარღვევა და საფუძვლის გარეშე მონაცემთა დამუშავება
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ნარკოლოგიურიაღრიცხვისკანონიერება

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონი საჯარო სექ
ტორისმიმართ2012წლიდანამოქმედდა.მასშემდგომმონაცემთადამუშავების
არაერთი პროცესიდარეგულირდადა სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცა,თუმცა
2015 წელს ინსპექტორის მიერ მოქალაქეთა განცხადებების განხილვისათუ შე
მოწმებებისშედეგადკვლავგამოვლინდაისეთიშემთხვევები,როდესაცსაჯარო
ორგანიზაციებისმიერმონაცემთადამუშავება,მათშორის,გამჟღავნებახდებოდა
მხოლოდუწყებებისხელმძღვანელებსშორისზეპირიშეთანხმებით,ყოველგარი
სამართლებრივისაფუძვლისარსებობისგარეშე.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების კანონიერების უზრუნველყოფის მიზ
ნით, მონაცემთადამმუშავებელორგანიზაციებს ეკისრებათ ვალდებულება, რომ
მათბაზებშიდაცულიპერსონალურიმონაცემებისდამუშავება,მათშორისმოპო
ვება, გადაცემა და ხელმისაწვდომობა მოახდინონ კანონმდებლობით, კერძოდ,
„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონითგათვალისწი
ნებულიმოთხოვნებისდაცვით.მხოლოდმხარეთაშორისზეპირსიტყვიერიშეთან
ხმება ან წერილობითი მემორანდუმი არ წარმოადგენს მონაცემთა დამუშავების
სათანადოწინაპირობას. მკაფიოსამართლებრივირეგულირების არსებობაგან
საკუთრებითმნიშვნელოვანიამაშინ,როდესაცმონაცემებისდამუშავებისშედეგად,
მოქალაქეებსეზღუდებათგარკვეულიუფლებები,მაგალითად,დასაქმებისუფლე
ბა.

2015 წელს პერსონალურ მონაცემთადაცვის ინსპექტორს განცხადებით მომარ
თამოქალაქემ,რომელიცმიუთითებდა,რომ2014წელსშინაგანსაქმეთასამი
ნისტროს შესაბამის სტუქტურულ ერთეულში ნარკოტესტზე ნებაყოფილობითი
შემოწმებისშედეგადდაუდგინდანარკოტიკულისაშუალებისმიღებისფაქტი.აღ
ნიშნულთანდაკავშირებით,კანონმდებლობითდადგენილიწესითშედგაადმინის
ტრაციულისამართალდარღვევისოქმი,რომელიცგადაიგზავნასასამართლოში.
საქმის განხილვისას მოქალაქემ წარადგინა მტკიცებულებები, რომლის შედეგა
დაცდადგინდა,რომნარკოტიკულინივთიერებისშემცველიპრეპარატიმიღებუ
ლიჰქონდაკანონიერადექიმისდანიშნულებით.სამართალდარღვევისფაქტის
არარსებობისგამოსასამართლომმიიღოგადაწყვეტილებასაქმისშეწყვეტისშე
სახებ.მიუხედავადიმისა,რომსასამართლოდადგენილებისთანახმადარდადას



მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები და პრინციპები 19

ტურდამოქალაქისმიერადმინისტრაციულიგადაცდომისფაქტი,განმცხადებელი
კვლავიმყოფებოდასაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსდასსიპლ.
სამხარაულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზისეროვნულიბიუროსშესაბა
მისნარკოლოგიურმონაცემთაბაზებშინარკოლოგიურაღრიცხვაზე.განმცხადებე
ლიაღნიშნავდა,რომამგვარაღრიცხვაზეყოფნითსაფრთხეშეექმნამისიდასაქ
მებისსაკითხსდაპერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორისგანითხოვდამის
შესახებარსებულიარასწორიინფორმაციისწაშლას.

განცხადებისგანხილვისასდადგინდა,რომმოქმედიკანონმდებლობაითვალის
წინებსმხოლოდიმპირთააღრიცხვისვალდებულებას,რომლებიცარიანნარკო
მანიით დაავადებულნი ან ნარკოტიკული საშუალებების არასამედიცინო მიზნით
მომხმარებლები.განმცხადებელიკი,არმიეკუთვნებოდაარცერთზემოაღნიშნულ
კატეგორიას.

ამასთან, მოქმედი კანონმდებლობით, საქართველოსშინაგან საქმეთა სამინის
ტროსდასხვასაჯაროთუკერძოდაწესებულებისმიერსსიპლევანსამხარა
ულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზისეროვნულიბიუროსნარკოლოგი
ურიაღრიცხვისმონაცემთასაინფორმაციობაზისთვისინფორმაციისმიწოდების
შესაძლებლობა ან ვალდებულება დადგენილი არ არის. ასეთი ინფორმაციის
აღრიცხვისვალდებულებააქვსმხოლოდსაქართველოსშრომის,ჯანმრთელო
ბისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ უფლებამოსილდაწესებულე
ბას,რომელსაც„ნარკოტიკულისაშუალებების,ფსიქოტროპულინივთიერებების,
პრეკურსორებისა და ნარკოლოგიურიდახმარების შესახებ“ საქართველოს კა
ნონის36ემუხლიუფლებამოსილებასანიჭებსშექმნასნარკომანიითდაავადე
ბულიპირებისადასპეციალურკონტროლსდაქვემდებარებულინივთიერებათა
მომხმარებლებისერთიანისაინფორმაციობანკი,თუმცა,დღეისმდგომარეობით,
ამგვარი უფლებამოსილების მქონე პირი განსაზღვრული არ არის. შემოწმების
ფარგლებშიასევედადგინდა,რომ2010წელსსაქართველოსშინაგანსაქმეთა
სამინისტროს ნარკოლოგიური მონაცემთა ბაზა და სასამართლო ექსპერტიზის
ეროვნულიბიუროსნარკოლოგიურიაღრიცხვისმონაცემთასაინფორმაციობაზა
ამავეუწყებებისხელმძღვანელებისზეპირიშეთანხმებისსაფუძველზეგანთავსდა
ერთიანსერვერზედაბაზებშიარსებულიმონაცემებიპირდაპირრეჟიმშიხელმი
საწვდომიიყოორივემხარისათვის,შესაბამისისაკანონმდებლო,თუკანონქვემ
დებარენორმატიულიაქტითსაკითხისდარეგულირებისგარეშე.
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ამდენად,საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმიერგანმცხადებლისშე
სახებმონაცემებისსსიპლ.სამხარაულისსახელობისსასამართლოექსპერტიზის
ეროვნულიბიუროსთვისგამჟღავნებადაბიუროსმიერგანმცხადებლისაღრიცხვა
ნარკოლოგიურიაღრიცხვისმონაცემთასაინფორმაციობაზაშიმოქმედიკანონმ
დებლობისდარღვევით,მონაცემთადამუშავებისსაფუძვლისგარეშემოხდა,რის
გამოც,უწყებებსდაეკისრათადმინისტრაციულიპასუხისმგებლობაჯარიმისსახით.
ასევე, სამინისტროს დაევალა განმცხადებლის შესახებ ინფორმაციის სსიპ ლ.
სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროსთვის
მიწოდების შეწყვეტა, ხოლო სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო
ექსპერტიზისეროვნულბიუროსდაევალაგანმცხადებლისშესახებარასწორიმო
ნაცემების საინფორმაციო ბაზიდან წაშლა. აღსანიშნავია,რომ უწყებები არდაე
თანხმნენინსპექტორისგადაწყვეტილებასდასასამართლოშიგაასაჩივრეს.თუმცა,
სასამართლომ (საქმეN4/504715)სრულადგაიზიარაინსპექტორისპოზიციადა
მიღებულიგადაწყვეტილებაძალაშიდატოვა.





პერსონალური მონაცემების

გამჟღავნება
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პერსონალურიმონაცემებისგამჟღავნება

„საქართველოს ყო ველ მო ქა ლა ქეს უფ ლე ბა აქვს კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით გა ეც ნოს სა ხელ წი ფო და წე

სე ბუ ლე ბებ ში მას ზე არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, იქ არ სე ბულ ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებს, თუ ისი ნი არ შე ი

ცა ვენ სა ხელ მ წი ფო, პრო ფე სი ულ ან კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბას. ოფი ცი ა ლურ ჩა ნა წე რებ ში არ სე ბუ ლი 

ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ადა მი ა ნის ჯან მ რ თე ლო ბას თან, მის ფი ნან სებ თან ან სხვა კერ ძო 

სა კითხებ თან, არა ვის თ ვის არ უნ და იყოს ხელ მი საწ ვ დო მი თვით ამ ადა მი ა ნის თან ხ მო ბის გა რე შე, გარ და 

კა ნო ნით დად გე ნი ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა, რო დე საც ეს აუცი ლე ბე ლია სა ხელ მ წი ფო უშიშ რო ე ბის ან სა ზო გა

დო ებ რი ვი უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ჯან მ რ თე ლო ბის, სხვა თა უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 

და სა ცა ვად.“

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 41ე მუხ ლი

გა სულ წელს საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რი იყო პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვი სა და 

სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ურ თი ერ თ მი მარ თე ბის სა კითხი. კონ

სულ ტა ცი ის თ ვის სა ჯა რო უწყე ბე ბის თუ არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური

დი უ ლი პი რე ბის მო მარ თ ვი ა ნო ბი დან და პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე იკ ვე თე ბა, 

რომ სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნი სას და ინ ტე რე სე ბა უმე ტეს წი ლად შე ე ხე ბა 

პირ (ებ )ის კვა ლი ფი კა ცი ას თან, ანაზღა უ რე ბას თან და ნა სა მარ თ ლო ბას თან და კავ

ში რე ბულ სა კითხებს.

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ პი რის შე მო სავ ლი სა თუ ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის 

შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი აც პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს გა ნე კუთ ვ ნე ბა, თუმ ცა თა ნამ დე

ბო ბის პირ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია მა თი საქ მი ა ნო ბის მი მართ სა ზო გა დო ე ბის მა

ღა ლი ინ ტე რე სი სა და ზო გა დად, გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

არის უფ რო ღია და ხელ მი საწ ვ დო მი, ვიდ რე სხვა პი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში. სა ქარ თ

ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის თა ნახ მად, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა 

ვალ დე ბუ ლია არ გა ახ მა უ როს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი (თვით ამ პი რის თან ხ

მო ბის ან კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში – სა სა მარ თ ლოს და სა ბუ თე

ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა რე შე, თა ნამ დე ბო ბის პირ თა (აგრეთვე თა ნამ დე ბო ბა ზე 

წარ დ გე ნილ კან დი დატ თა) პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გარ და. შე სა ბა მი სად, ზო

გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სი შე საძ ლე ბელს ხდის თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე

სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის, მათ შო რის ხელ ფა სი სა თუ პრე მი ის ოდე ნო ბის გა სა ჯა რო ე ბას 

და და ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის გამ ჟ ღავ ნე ბას.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გან სა კუთ

რე ბუ ლი სიფ რ თხი ლით მო ე კი დონ პი რის შე სა ხებ გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის 

მო ნა ცე მე ბის გა სა ჯა რო ე ბას, რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რი ვი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე

ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა მარ თ ლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის ქვეშ ექ ცე ვი ან. გან სა კუთ

რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გა სა ჯა რო ე ბა სა ჭი რო ებს პი რის 

წე რი ლო ბით თან ხ მო ბას და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია და იც ვას 

ეს ინ ფორ მა ცია გამ ხე ლი სა გან, სა ნამ თა ვად ეს პი რი არ გა მო ავ ლენს ინ ფორ მა

ცი ის გა ცე მის ნე ბას. 

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის არ სე ბო ბის მი უ ხე

და ვად, მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებს თა ნამ დე ბო ბის პირ თა შე

სა ხებ გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მე ბის, მა გა ლი თად, ჯან მ რ თე ლო ბის 

მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის, მა თი თან ხ მო ბის გა რე შე გა

სა ჯა რო ე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ

თ ვე ლოს კა ნო ნის მე6 მუხ ლის მე3 პუნ ქ ტის თა ნახ მად, გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო

რი ის მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, და უშ ვე ბე ლია სუ ბი ექ ტის თან ხ მო ბის 

გა რე შე მო ნა ცემ თა გა სა ჯა რო ე ბა და მე სა მე პი რი სათ ვის მა თი გამ ჟ ღავ ნე ბა. თუმ ცა, 

კა ნონ მ დებ ლო ბა პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის შემ ც ვე ლი ინ ფორ მა ცი ის დე პერ სო

ნა ლი ზე ბუ ლი ფორ მით გამ ჟ ღავ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა. აუცი ლე ბე ლი ა, 

მო ნა ცემ თა დე პერ სო ნა ლი ზა ცია მოხ დეს იმ გ ვა რად, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყოს მა თი 

და კავ ში რე ბა მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტ თან ან ასე თი კავ ში რის დად გე ნა არაპ რო პორ ცი

უ ლად დიდ ძა ლის ხ მე ვას, ხარ ჯებ სა და დროს სა ჭი რო ებ დეს.

სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლოს სა ხალ ხო დამ ც ვე ლის 

აპა რატ მა და ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა და იწყეს მუ შა ო ბა ერ თობ ლივ რე კო მენ და ცი

ებ ზე. ინ ს პექ ტო რის ინი ცი ა ტი ვით 2015 წლის დე კემ ბერ ში გა ი მარ თა სა მუ შაო შეხ

ვედ რა სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვას თან და კავ ში რე

ბულ სა კითხებ ზე, სა დაც მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი, სა ა პე ლა ციო 

და სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს მო სა მარ თ ლე ე ბი, სა სა მარ თ ლოს თა ნამ შ რომ ლე ბი, 

რომ ლე ბიც პა სუ ხის მ გებ ლე ბი არი ან სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა ზე. შეხ ვედ რა 

ძი რი თა დად შე ე ხე ბო და ბა ლან სის დაც ვას სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო

მო ბა სა და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვას შო რის, სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა

დაწყ ვე ტი ლე ბა თა გა მოქ ვეყ ნე ბი სა და გა სა ჯა რო ე ბის სა კითხებს, სა დაც კი დევ უფ

რო ნათ ლად გა მო იკ ვე თა სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა სა ჯა რო ე ბას თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ე ბა. 2016 წლის იან ვ რი დან კი, 

სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თ ლოს ინი ცი ა ტი ვით, სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ ში 
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გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა ცე მის წე სის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით, შე იქ მ ნა სპე ცი ა ლუ რი სა

მუ შაო ჯგუ ფი, სა დაც მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის თა ნამ შ რომ

ლე ბიც.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჯა რო ე ბას თან და კავ ში

რე ბით სხვა სა ხის სტან დარ ტის დამ კ ვიდ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლოა დად გეს სა

კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ჭი რო ე ბა. სა სა მარ თ ლოს მი ერ 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის გა სა ჯა რო ე ბის სა კითხის გა დაწყ ვე ტი სას, აუცი ლე ბე ლია ბა ლან

სის დაც ვა ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბი სა და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის  

ინტერესებს შო რის.

სა ქარ თ ვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი კო დექ სის 28ე მუხ ლის თა ნახ მად, 

„საჯარო ინ ფორ მა ცია ღი ა ა, გარ და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა 

და დად გე ნი ლი წე სით პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს, სა ხელ მ წი ფო ან კო მერ ცი ულ სა

ი დუმ ლო ე ბას მი კუთ ვ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა.“

სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ე ბის მი ერ საქ მის გან ხილ ვის წე სი ამომ წუ

რა ვად არის რე გუ ლი რე ბუ ლი მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით. „საერთო სა სა მარ თ

ლო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მი ხედ ვით, სა სა მარ თ ლო ში 

საქ მე გა ნი ხი ლე ბა ღია სხდო მა ზე, გარ და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ

ვე ვე ბი სა და სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში ცხად დე ბა საქ

ვეყ ნოდ. ამას თან, სა სა მარ თ ლო პრო ცეს ზე კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით 

დაშ ვე ბუ ლია აუდიო და ვი დეო ჩა წე რა. „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე3 მუხ ლის თა ნახ მად  სა სა მარ თ ლოს მი ერ სა ბო ლოო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნამ დე კა ნო ნის მოქ მე დე ბა არ ვრცელ დე ბა სა მარ თალ

წარ მო ე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა ზე, რად გან ამან შე იძ ლე ბა და

ა ზი ა ნოს სა მარ თალ წარ მო ე ბა. გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნუ ლი დან, ნა თე ლი ა, რომ 

სა სა მარ თ ლოს პრო ცე სის მსვლე ლო ბი სას მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა ზე არ ვრცელ

დე ბა პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი, თუმ ცა, მას 

შემ დეგ, რაც საქ მე ზე სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იქ ნე ბა გა მოცხა დე ბუ ლი, სა მარ

თალ წარ მო ე ბის მი ზა ნი უკ ვე მიღ წე უ ლია და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლებს, მათ შო

რის სა სა მარ თ ლოს, ეკის რე ბათ ვალ დე ბუ ლე ბა და იც ვან მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის 

შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბი.

სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლიც შე ი ცავს ფი ზი კუ რი პი რის შე სა ხებ მო

ნა ცე მებს, „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე2 
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მუხ ლის „ა“ პუნ ქ ტის თა ნახ მად, წარ მო ად გენს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის შემ ც

ველ დო კუ მენტს, ხო ლო სა სა მარ თ ლოს ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც შე ი

ცა ვენ ინ ფორ მა ცი ას ფი ზი კუ რი პი რის რა სობ რი ვი ან ეთ ნი კუ რი კუთ ვ ნი ლე ბის, პო

ლი ტი კუ რი შე ხე დუ ლე ბის, რე ლი გი უ რი ან ფი ლო სო ფი უ რი მრწამ სის, პრო ფე სი ულ 

კავ შირ ის წევ რო ბის, ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის, სქე სობ რი ვი ცხოვ რე ბის, 

ნა სა მარ თ ლო ბის, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა ტიმ რო ბის, პი რის თ ვის აღ კ ვე თის ღო ნის

ძი ე ბის შე ფარ დე ბის, პირ თან საპ რო ცე სო შე თან ხ მე ბის და დე ბის, გან რი დე ბის, და

ნა შა უ ლის მსხვერ პ ლად აღი ა რე ბის ან და ზა რა ლე ბუ ლად ცნო ბის შე სა ხებ, ასე ვე 

შე ი ცა ვენ გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მებს. 

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის თა ნახ მად, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ჯა რო ინ ტე რე სის, ასე ვე 

მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის ან მე სა მე პი რის კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე

ბის და სა ცა ვად (ასევე, „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნო ნის მე5 მუხ ლით დად გე ნილ სხვა შემ თხ ვე ვებ ში) სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე

ტი ლე ბის გა სა ჯა რო ე ბა და საშ ვე ბი ა, მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის არ შე ი ცავს 

პი რის შე სა ხებ გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მებს. გან სა კუთ რე ბუ ლი კა

ტე გო რი ის მო ნა ცე მე ბის შემ ც ვე ლი სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჯა რო ე

ბა კი და საშ ვე ბია მხო ლოდ დე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ფორ მით ან პი რის თან ხ მო ბით.

ყუ რადღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ასე ვე პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დე პერ სო ნა

ლი ზა ცი ის ფორ მა ზე. „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 

კა ნო ნის თა ნახ მად, მო ნა ცემ თა დე პერ სო ნა ლი ზა ცია გან მარ ტე ბუ ლია რო გორც 

მო ნა ცემ თა იმ გ ვა რი მო დი ფი კა ცი ა, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყოს მა თი და კავ ში რე ბა 

მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტ თან ან ასე თი კავ ში რის დად გე ნა არაპ რო პორ ცი უ ლად დიდ 

ძა ლის ხ მე ვას, ხარ ჯებ სა და დროს სა ჭი რო ებ დეს. იგი ვე მიდ გო მას ად გენს ევ რო

პის მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლო საქ მე ში Nikoaou v. Commission, 12.09.2007. 
სა სა მარ თ ლო გან მარ ტავს, რომ ინ ფორ მა ცი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა, რო მელ შიც არ არის 

მი თი თე ბუ ლი პი როვ ნე ბა, თუმ ცა მარ ტი ვად იძ ლე ვა მი სი იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა

ლე ბას, უნ და ჩა ით ვა ლოს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბად.

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტორს გან ცხა დე ბით მო მარ თა მო ქა ლა ქემ, რო მე

ლიც მი უ თი თებ და, რომ სა სა მარ თ ლო და ვის ფარ გ ლებ ში მის თ ვის ცნო ბი ლი გახ

და, რომ მო წი ნა აღ მ დე გე მხა რე ფლობ და მი სი ნა სა მარ თ ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ

მა ცი ას. მო ქა ლა ქე პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის გან ითხოვ და 

მი სი ნა სა მარ თ ლო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის და და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი

ე რე ბის შეს წავ ლას. მსგავ სი მოთხოვ ნით ინ ს პექ ტო რის აპა რატს მო მარ თა კი დევ 
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ერ თ მა მო ქა ლა ქემ, რო მე ლიც აღ ნიშ ნავ და, რომ ერ თ ერ თი არა სამ თავ რო ბო ორ

გა ნი ზა ცი ის მი ერ გავ რ ცელ და ინ ფორ მა ცია, თით ქოს იგი ნა სა მარ თ ლე ვი იყო გან

სა კუთ რე ბით მძი მე და ნა შა უ ლის ჩა დე ნი სათ ვის. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცი ის დას ტუ

რად კი მი თი თე ბუ ლი იყო სა სა მარ თ ლოს გა ნა ჩე ნის ას ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

გა ნა ჩენ ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი დაშ ტ რი ხუ ლი სა ხით იყო მო ცე მუ ლი, არა

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის მტკი ცე ბით, გა ნა ჩე ნი სწო რედ გან მ ცხა დებ ლის მი ერ 

და ნა შა უ ლის ჩა დე ნას უკავ შირ დე ბო და. გან მ ცხა დე ბე ლი მი უ თი თებ და, რომ ის არ 

ყო ფი ლა ნა სა მარ თ ლე ვი და თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლოს გა სა ჯა რო ე ბუ

ლი განაჩენი ეხებოდა სხვა ადამიანს, ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მი თი თე ბუ ლი ფაქ ტე ბი 

არ შე ე სა ბა მე ბო და სი ნამ დ ვი ლეს და ემ სა ხუ რე ბო და მი სი სა ხე ლის დის კ რე დი ტა

ცი ას.

სა კითხის შეს წავ ლის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ

ლოს მხრი დან გა ნა ჩე ნის ას ლი გა ი ცა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის სა ხით, პერ სო ნა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბის გა რე შე  დაშ ტ რი ხუ ლი სა ხით, მხო ლოდ ინი ცი ა ლე ბის მი თი თე ბით. 

მი უ ხე და ვად დაშ ტ რი ხუ ლი ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მი სა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ის გა რე მო ე ბა, რომ გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვებ ში, სა სა მარ თ ლოს გან მო ითხო ვეს 

კონ კ რე ტუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბის (სახელისა და გვა რის მი თი თე ბით) შე სა ხებ გა

ნა ჩე ნე ბის ას ლე ბი და სა სა მარ თ ლომ გას ცა ინ ფორ მა ცია გან ცხა დე ბა ში მი თი თე

ბუ ლი პი რე ბის შე სა ხებ. ამ დე ნად, მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ სა სა მარ თ ლოს გა ნა

ჩე ნის ას ლ ში დაშ ტ რი ხუ ლი იყო მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის ვი ნა ო ბა, არ იქ ნა მიჩ ნე უ ლი 

დე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის შემ თხ ვე ვად. აღ წე რილ 

შემ თხ ვე ვებ ში ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღებს შე ეძ ლო მარ ტი ვად, ყო ველ გ ვა რი ძა ლის ხ

მე ვის გა რე შე, გა ნა ჩენ ში მი თი თე ბუ ლი ინი ცი ა ლის ფი ზი კურ პირ თან და კავ ში რე ბა 

და ამ გ ვა რად  მი სი იდენ ტი ფი ცი რე ბა. სა სა მარ თ ლოს არ შე უ ფა სე ბია ის გა რე მო

ე ბა, თუ რამ დე ნად იძ ლე ო და მის მი ერ შერ ჩე უ ლი ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მა 

პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ამ დე ნად, ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 

დად გინ და, რომ ად გი ლი ჰქონ და გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის პერ სო ნა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბას კა ნო ნის დარ ღ ვე ვით.
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სკოლისმიერმოსწავლეთაშესახებგანსაკუთრებული

კატეგორიისმონაცემებისგასაჯაროება

პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორსმომართაერთერთმაარასამეწარ
მეოარაკომერციულმაიურიდიულმაპირმადამიუთითა,რომშეზღუდულიშესაძ
ლებლობებისმქონეპირებისუფლებებისდაცვის,მათიგარემოსდაცვითიგანათ
ლებისხელშეწყობისუზრუნველყოფისადააღნიშნულღონისძიებებშიშშმპირთა
საგანმანათლებლოსაჭიროებებისშეფასებისღონისძიებებისინდიკატორულიგან
საზღვრების მიზნით მიმართა ერთერთ საჯარო სკოლას საჯარო ინფორმაციის
გაცემისმოთხოვნით.მიუხედავადიმისა,რომმოთხოვნილიარყოფილაპერსო
ნალურიმონაცემებისშემცველიინფორმაციის მიწოდება, სკოლისგანმიღებული
ინფორმაციაშეიცავდამოსწავლეთაპერსონალურმონაცემებს,კერძოდშშმმოს
წავლეებისინდივიდუალურსასწავლოგეგმებს,სადაცსასწავლოპროცესთანდა
კავშირებულინფორმაციასთანერთადფიქსირდებოდაინფორმაციამოსწავლეე
ბისჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიპრობლემისშესახებ,ასევემათისახელი,
გვარი,კლასი,მშობლებისადაპედაგოგებისსახელიდაგვარი.

მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ჩატარდა საჯაროსკოლის შემოწმება. შე
მოწმებისშედეგადდადგინდა,რომსკოლისადმინისტრაციამმოსწავლეთაშესა
ხებ ინფორმაციის გაცემამდე მოახდინა მშობელთა ინფორმირება მოსწავლეთა
ინდივიდუალური სასწავლოგეგმების გამოთხოვის შესახებდადასმულიქნა შე
კითხვა,თანახმა იყვნენთუ არა ისინი მოსწავლეთა ჯანმრთელობის მდგომარე
ობასთანდაკავშირებულიინფორმაციისგაცემაზე,რაზეცმშობლებმაგანაცხადეს
წერილობითითანხმობა.

მიუხედავად მონაცემთადამუშავების საფუძვლის არსებობისა, შემოწმებისდროს
გამოიკვეთა, რომ სკოლამ საკმარისად არ გამოიკვლია ის კანონიერი მიზანი,
რომლის მისაღწევადაც ინფორმაციის მიმღებს ესაჭიროებოდა მოსწავლეთა მა
იდენტიფიცირებელი მონაცემების შემცველი ინფორმაციის მიღება. სკოლისაგან
საჯაროინფორმაციისმოთხოვნამიზნადისახავდაგარემოსდაცვითიგანათლების
ხელშეწყობისუზრუნველყოფისადაშშმპირთასაგანმანათლებლოსაჭიროებების
შეფასებისღონისძიებებისგანსაზღვრას,რისთვისაცსაკმარისიიქნებოდაშშმმოს
წავლეთაიდენტიფიცირებისგამომრიცხავიფორმითინფორმაციისწარდგენა.
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ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემცველი ინფორმაციის,როგორცგანსაკუთრე
ბულიკატეგორიისმონაცემისმიმართ„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“
საქართველოსკანონიადგენსდაცვისმაღალსტანდარტსდაუთითებს,რომამ
გვარი მონაცემებისდამუშავება აკრძალულია, გარდა ამავე კანონით პირდაპირ
დადგენილიგამონაკლისიშემთხვევებისა.რადგანაცმაღალიაპირისათვისმორა
ლურიზიანისმიყენებისრისკი,ჯანმრთელობისმდგომარეობასთანდაკავშირებუ
ლი ინფორმაციისდამუშავება, განსაკუთრებითკი მისი გაცემისათუ სხვაგვარად
ხელმისაწვდომადგახდომისგზით, საჭიროებსროგორცკანონიერისაფუძვლის,
ასევეკანონიერიმიზნისარსებობას.იმშემთხვევაში,როდესაცარასრულწლოვან
თაჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიმონაცემებისგაცემასეხებასაკითხი,გან
საკუთრებული ყურადღება უნდადაეთმოს ინფორმაციის შემდგომი გამოყენების
რისკებისშეფასებას.

ამგვარიინფორმაციისგაცემისთითოეულიშემთხვევისათვის,„პერსონალურმო
ნაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონისმე4მუხლის„გ“ქვეპუნქტისშესა
ბამისად,უნდაშეფასდესიმკანონიერიმიზნისარსებობა,რომლისმისაღწევადაც
გაიცემამონაცემი.ასევე,მონაცემებიშეიძლებაგაიცესმხოლოდიმმოცულობით,
რომელიცაუცილებელიაშესაბამისიმიზნისმისაღწევად.ამდენად,სკოლასუნდა
მოეხდინამონაცემთადეპერსონალიზაციადამისიგაცემამოსწავლეთაიდენტიფი
ცირებისგამომრიცხავიფორმით.ვინაიდან,მოსწავლეთაშესახებპერსონალური
მონაცემებისშემცველიინფორმაციისგაცემითდაირღვა„პერსონალურმონაცემთა
დაცვის შესახებ“ საქართველოსკანონის მე4 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნა,
საჯაროსკოლასდაეკისრაპასუხისმგებლობაგაფრთხილებისსახით.



მონაცემები უნდა დამუშავდეს:

სამართლიანად და კანონიერად, 
მოქალაქის ღირსების შეულახავად;

კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული 
მიზნით;

მიზნის ადეკვატური და 
პროპორციული მოცულობით;

უკანონოდ შეგროვებული მონაცემები 
უნდა წაიშალოს ან განადგურდეს.

მონაცემები უნდა ინახებოდეს 
განსაზღვრული ვადით;
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ფარულსაგამოძიებომოქმედებებზე
ზედამხედველობა
„ყოველი ადა მი ა ნის პი რა დი ცხოვ რე ბა, პი რა დი საქ მი ა ნო ბის ად გი ლი, პი რა დი ჩა ნა წე რი, მი მო წე რა, სა უ ბა

რი სა ტე ლე ფო ნო და სხვა სა ხის ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბით, აგ რეთ ვე ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით მი ღე ბუ ლი 

შეტყო ბი ნე ბა ნი ხელ შე უ ხე ბე ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბე ბის შეზღუდ ვა და იშ ვე ბა სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე

ტი ლე ბით ან მის გა რე შეც, კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბი სას.

არა ვის აქვს უფ ლე ბა შე ვი დეს საცხოვ რე ბელ ბი ნა ში და სხვა მფლო ბე ლო ბა ში მფლო ბელ პირ თა ნე ბის 

სა წი ნა აღ მ დე გოდ, აგ რეთ ვე ჩა ა ტა როს ჩხრე კა, თუ არ არის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ან კა ნო ნით 

გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბა.“

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის მე20 მუხ ლი

სა გა მო ძი ე ბო და ოპე რა ტი უ ლი ორ გა ნო ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლონ 

ადა მი ა ნის პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის გა მო ძი ე ბის, და

ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ი სა თუ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სტან დარ ტი ა, თუმ ცა ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უნ და იყოს 

მკაც რად რეგ ლა მენ ტი რე ბუ ლი, ადა მი ა ნის პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა უნ და იყო კა

ნო ნი ე რი მიზ ნის პრო პორ ცი უ ლი. სა ქარ თ ვე ლოს სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო 

კო დექ სის თა ნახ მად, ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის ჩა ტა რე ბა გა მოწ ვე უ ლი 

უნ და იყოს გა და უ დე ბე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი სა ჭი რო ე ბით და ის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის 

მიღ წე ვის შე სა ფე რის და პრო პორ ცი ულ სა შუ ა ლე ბას უნ და წარ მო ად გენ დეს, ამას თან 

ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის ჩა ტა რე ბის ფარ გ ლე ბი (ინტენსივობა) ლე გი ტი მუ

რი მიზ ნის პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს.

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 136ე, 137ე, 138ე და 1431 მუხ ლე ბით 

დად გე ნი ლი ა, რომ სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბის, კომ პი უ ტე რულ სის

ტე მა ში ან კომ პი უ ტე რულ მო ნა ცემ თა შე სა ნახ სა შუ ა ლე ბებ ში და ცუ ლი მო ნა ცე მე ბის, ინ

ტერ ნეტ ტ რა ფი კის მო ნა ცემ თა და ში ნა არ სობ რი ვი მო ნა ცე მე ბის სის ხ ლის სა მარ თ ლის 

საქ მის წარ მო ე ბის მიზ ნე ბის თ ვის მო სა პო ვებ ლად სა ვალ დე ბუ ლოა არ სე ბობ დეს სა

სა მარ თ ლოს მი ერ გა ცე მუ ლი გან ჩი ნე ბა ან გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბი სას პრო კუ

რო რის მო ტი ვი რე ბუ ლი დად გე ნი ლე ბა. კო დექ სის 1432 მუხ ლით დად გე ნი ლი პრინ ცი

პე ბი კი მიზ ნად ისა ხავს სა მარ თ ლი ა ნი ბა ლან სის დაც ვას და ნა შა ულ ზე რე ა გი რე ბი სას 

სა ხელ მ წი ფო ინ ტე რეს სა და პი როვ ნე ბის პი რა დი სივ რ ცის ხელ შე უ ხებ ლო ბას შო რის. 
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2014 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბით, „პერსონალურ 

მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი გავ რ ცელ და და ნა შა უ ლის თა ვი

დან აცი ლე ბი სა და გა მო ძი ე ბის, ოპე რა ტი ულ  სამ ძებ რო ღო ნის ძი ე ბე ბი სა და მარ თ

ლ წეს რი გის დაც ვის მიზ ნე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბის თ ვის მი კუთ ვ ნე ბულ 

მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტურ და მუ შა ვე ბა ზე და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ

ტორს მი ე ნი ჭა ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის და უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს 

მო ნა ცემ თა ბან კებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის კონ ტ რო ლის უფ ლე ბა მო სი

ლე ბა. 2015 წლის 31 მარ ტი დან ძა ლა ში შე სუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის თა

ნახ მად, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტორს გა ნე საზღ ვ რა სა ქარ თ ვე ლოს 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 136138ე მუხ ლე ბი თა და 1431ე მუხ ლის 

პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე

დე ბებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნუ ლი დან, ან გა

რიშ ში ფა რულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბებ თან და კავ ში რე ბით მო ცე მუ ლია 9 თვის გან

მავ ლო ბა ში ინ პექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა.

კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ეფექ ტუ რად გან სა ხორ ცი ე

ლებ ლად, ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში ცალ კე სტრუქ ტუ რულ ქვე ერ თე უ ლად ჩა მო ყა ლიბ და 

სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ მარ თ ვე ლო, რომ ლის ძი რი

თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი ა: ფა რულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბებ სა და უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს 

მო ნა ცემ თა ბან კებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებ ზე ეფექ ტუ რი ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფა; სა სა მარ თ ლოს, პრო კუ რა ტუ რის და ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 

კომ პა ნი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი ზი; სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე

ბის მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბა და სხვა.

2015 წლის 31 მარ ტი დან ასე ვე ამოქ მედ და ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ ფა რუ ლი სა

გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის  სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბის და ჩა წე რის 
 კონ ტ რო ლის ორე ტა პი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა, გა ნი საზღ ვ რა შე საძ ლო ინ ცი
დენ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, მა თი ეს კა ლა ცი ის მატ რი ცა და ინ ცი დენ ტებ ზე რე ა გი რე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი. ორე ტა პი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
გან ხორ ცი ლე ბის მიზ ნით 24 სა ა თი ან რე ჟიმ ში და იწყო ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა ინ ს პექ ტო

რის აპა რა ტის ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის დე პარ ტა მენ ტ მა, რო მე ლიც უზ რუნ
ველ ყოფს ორე ტა პი ა ნი ელექ ტ რ ნუ ლი სის ტე მი სა და ლო კა ლუ რი ინ ფორ მა ცი უ ლი 
სის ტე მე ბის ტექ ნი კურ მო ნი ტო რინ გ სა და მარ თ ვას. სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის ფა რუ ლი 
მი ყუ რა დე ბი სა და ჩა წე რის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე, მოწ მ დე ბა მო სა მარ თ ლის გან ჩი
ნე ბის / პ რო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბის არ  სე ბო ბა და მას ში მი თი თე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
შე სა ბა მი სო ბა სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის ოპე რა ტი ულ ტექ ნი კუ რი დე

პარ ტა მენ ტის მი ერ ელექ ტ რო ნუ ლად ინი ცი რე ბულ მოთხოვ ნას თან. მარ თ ლ ზო მი
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ე რი გა და ჭე რის სის ტე მას მხო ლოდ მო ნა ცე მე ბის სრუ ლად დამ თხ ვე ვი სას ეძ ლე ვა 

მოთხოვ  ნი ლი არ ხის გახ ს ნის და მოს მე ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე თან ხ მო ბა. ამას თან, 

კონ კ რე ტულ სა ტე ლე ფო ნო ნომ რის მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფა რუ ლი სა გა მო ძი

ე ბო მოქ მე დე ბის ვა და მკაც რად კონ ტ როლ დე ბა. სა სა მარ თ ლო გან ჩი ნე ბით ან პრო

კუ რო რის დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის ამო წურ ვის თა ნა ვე, თუ სა ხელ მ წი ფო 

უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის ოპე რა ტი ულ  ტექ ნი კუ რი დე პარ ტა მენ ტი ვერ უზ რუნ ველ

ყოფს მოს მე ნის შეწყ ვე ტას, ინ ს პექ ტო რი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მით ახ დენს არ ხის და

ხურ ვას და სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რე ბის ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბა ჩა წე რის შეწყ ვე ტას. 

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 351ე მუხ ლის 

მე4 პუნ ქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი ა, რომ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რი 

მო ნა ცემ თა ბან კებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბას ახორ ცი

ე ლებს მო ნა ცემ თა ბან კე ბის კონ ტ რო ლის სპე ცი ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის 

მეშ ვე ო ბი თა და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლის /უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ მო ნა ცემ

თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბით (ინსპექტირებით). თუმ ცა, გა მომ დი ნა რე 

იქი დან, რომ მო ნა ცემ თა ბან კე ბის კონ ტ რო ლის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის ტექ ნი კურ 

და პროგ რა მულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა ზე მუ შა ო ბა დას რუ ლე ბუ ლი არ 

არის და 2015 წელს ვერ ხორ ცი ელ დე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ

თხო ე ბის სამ სა ხუ რის ოპე რა ტი ულ  ტექ ნი კუ რი დე პარ ტა მენ ტის მი ერ კო პი რე ბულ 

მო ნა ცემ თა ბან კებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის ლო გი რე ბის მო ნა ცე მე ბის 

ავ ტო მა ტუ რი მი წო დე ბა ინ ს პექ ტო რი სათ ვის, კა ნონ მ დებ ლო ბით და კის რე ბუ ლი სა

ზე დამ ხედ ვე ლო ფუნ ქ ცი ის შე სას რუ ლებ ლად მო ნა ცემ თა ბან კებ ში გან ხორ ცი ე ლე

ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით, 2015 ნო ემ ბერ ში და იწყო 

სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის სამ სა ხუ რის ოპე რა ტი ულ  ტექ ნი კუ რი 

ნა წი ლის შე მოწ მე ბა.

ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში რე გუ ლა რუ ლად ხორ ცი ელ დე ბა მი ღე ბუ ლი სა სა მარ თ ლო 

გან ჩი ნე ბე ბი სა და პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბე ბის რო გორც სტა ტის ტი კუ რი, ასე ვე 

ში ნა არ სობ რი ვი ანა ლი ზი. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ანა ლი ზის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ სტა ტის ტი კუ რი 

თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე მე ტად ხდე ბა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ

სის 136ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მე ნტის ან ინ ფორ მა ცი ის გა მოთხო ვის 

თა ო ბა ზე შუ ამ დ გომ ლო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა, ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბით და

ფიქ სირ და გან ჩი ნე ბე ბი/ დად გე ნი ლე ბე ბი სა ფოს ტო სა ტე ლეგ რა ფო გზავ ნი ლის კონ

ტ როლ სა და ინ ტერ ნეტ ტ რა ფი კის მო ნა ცემ თა მიმ დი ნა რე შეგ რო ვე ბას თან და კავ ში

რე ბით.
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ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში 20142015 წლებ ში ფა რულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბებ ზე შე

მო სუ ლი მო სა მარ თ ლე თა გან ჩი ნე ბე ბის მცი რე ნა წილ ში გა მო იკ ვე თა გარ კ ვე უ ლი 

ხარ ვე ზე ბი, კერ ძოდ, რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა ში მო სა მარ თ ლის გან ჩი ნე ბებ ში ფა რუ

ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვა და მი თი თე ბუ ლი არ იყო ან იყო 

ცდო მი ლე ბა ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის ობი ექ ტის ან გან მა ხორ ცი ე ლე ბე

ლი ორ გა ნოს მო ნა ცე მებ ში, ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

ვა დის გაგ რ ძე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში არ იყო მი თი თე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი ვა და. 2015 

წლის 9 თვის მო ნა ცე მე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, თვე ში სა შუ ა ლოდ 4 შემ

თხ ვე ვა ში არ მოხ და მოთხოვ  ნი ლი არ ხის გახ ს ნის და მოს მე ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 

ინ ს პექ ტო რის მი ერ თან ხ მო ბის გა ცე მა. 

ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის უკა ნო ნოდ ცნო ბი სა და მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლის 

გა ნად გუ რე ბის ოქ მე ბის აღ რიცხ ვის მიზ ნით, ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ შე მუ შავ

და ტექ ნი კუ რი არ ქი ტექ ტუ რა და და ი ნერ გა ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზა, რო მელ შიც ხდე

ბა ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის უკა ნო ნოდ ცნო ბის თა ო ბა ზე სა სა მარ თ ლო 

გან ჩი ნე ბე ბი სა და უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი მო პო ვე ბუ ლი მა სა ლის გა ნად გუ რე ბის შე

სა ხებ პრო კუ რა ტუ რის ოქ მე ბის ასახ ვა, შე და რე ბა და ანა ლი ზი.0 50 100 150 200 250 300
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2015 წელს გა მოვ ლინ და 26 შემ თხ ვე ვა, რო დე საც დრო უ ლად არ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი 

სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის სა ფუძ ველ ზე მო პო ვე ბუ ლი და უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი მა სა ლის 

გა ნად გუ რე ბის ოქ მე ბი. ინ ს პექ ტო რის მი მარ თ ვის შე დე გად სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ მა 

პრო კუ რა ტუ რამ უზ რუნ ველ ყო შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნა. გა ი მარ თა რამ

დე ნი მე სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რა და სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვარ პრო კუ რა ტუ რას მი ე ცა რე

კო მენ და ცი ე ბი ინ ს პექ ტო რი სათ ვის ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის შე დე გად მო პო ვე

ბუ ლი მა სა ლის გა ნად გუ რე ბის შე სა ხებ ოქ მე ბის მო წო დე ბის შე სა ხებ. 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში ცალ კე წარ მო ებს ელექ

ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის კომ პა ნი ე ბის მი ერ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო სათ

ვის ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის მა ი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი მო ნა ცე მე ბის გა და ცე მის 

(როდესაც გა და ცე მა არ ხორ ცი ელ დე ბა ინ ფორ მა ცი ის რე ა ლურ დრო ში მი წო დე ბის 

ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბით) შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა. კა

ნო ნის თა ნახ მად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის კომ პა ნი ებ მა პერ სო ნა ლურ მო

ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტორს უნ და აც ნო ბონ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი სათ ვის 

ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მი დან 24 სა ათ ში. 2015 წლის და საწყის ში ჩა ტარ და რამ დე ნი მე 

სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რა ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ 

კომ პა ნი ებ თან და გა ნი საზღ ვ რა ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში წარ მო სად გე ნი ინ ფორ მა ცი

ის ერ თი ა ნი სტან დარ ტუ ლი ფორ მა და პრო ცე დუ რა.
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სამართალდამცავიორგანოებისმიერგამოძიებისა
დაოპერატიულსამძებრომიზნებისათვის
ელექტრონულიკომუნიკაციის
მაიდენტიფიცირებელიმონაცემებისდამუშავება

ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე ზედამხედველობის გარდა, ინსპექტორი
ახორციელებსსამართლდამცავიორგანოებისმიერპერსონალურმონაცემთადა
მუშავებაზეკონტროლს.2015წელსერთერთმთავარგამოწვევასწარმოადგენდა
სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ დანაშაულის გამოძიების, ოპერატიულ
სამძებროღონისძიებებისგანხორციელებისდროსელექტრონულიმაიდენტიფი
ცირებელიმონაცემებისდამუშავებისპრინციპებისდაცვა,საფუძვლებისიდენტიფი
ცირებადასათანადოპროცედურებისჩამოყალიბება.

2015 წელს სამართალდამცავ ორგანოებზე ზედამხედველობის სამმართველომ
განახორციელა 20 ინსპექტირება,რომელთაგან 6 შეეხებოდაფარული საგამო
ძიებო მოქმედებების აღრიცხვისა და ელექტრონული კომუნიკაციების კომპანიე
ბისმიერმოწოდებულიინფორმაციისანალიზისშედეგადგამოვლენილშესაძლო
დარღვევისფაქტებს,კერძოდ,საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსსაგა
მოძიებოორგანოებისადაელექტრონულიკომუნიკაციისკომპანიებისმიერელექ
ტრონულიკომუნიკაციისმაიდენტიფიცირებელიმონაცემებისკანონითდადგენილი
წესისდარღვევითდამუშავებას.

საანგარიშოპერიოდშიადგილიჰქონდასაქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტ
როსტერიტორიულიორგანოებისმხრიდანისეთიელექტრონულიმაიდენტიფიცი
რებელიმონაცემებისგამოთხოვას,როგორიცაატელეფონისნომერი,იმეიკოდი,
კომპანიისქსელშიჩართულიკონკრეტულისიმბარათისმფლობელისდემოგრაფი
ულიმონაცემები,იმტელეფონისიმეიკოდისმონაცემები,რომელშიცტელეფონის
ნომერიიყოგააქტიურებულიდაასევე,კონკრეტულისიმბარათისგარდა,იმსიმ
ბარათისმონაცემები,რომელიცგააქტიურდადანაშაულებრივიგზითმითვისებულ
მობილურტელეფონში.საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროინფორმაციის
გამოთხოვისსამართლებრივსაფუძვლადსაქართველოსსისხლისსამართლისსაპ
როცესოკოდექსისზოგადნორმებთანერთადმიუთითებდა:„ოპერატიულსამძებრო
საქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონისმე3მუხლის„ა“ქვეპუნქტზე,რომლის
მიხედვით,ოპერატიულსამძებროსაქმიანობისამოცანაადანაშაულისანსხვამარ
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თლსაწინააღმდეგოქმედებისგამოვლენა,აღკვეთადათავიდანაცილებადაამავე
კანონისპირველიმუხლისმე2პუნქტის„ბ“ქვეპუნქტს„ცნობებისშეგროვებაოპერა
ტიულიმუშაკისანგამომძიებლისმიერკრიმინალისტური,ოპერატიულსამძებროან
ინფორმაციისშენახვისსხვაწყაროდანიმფაქტობრივიმონაცემებისოფიციალურად
მოპოვება,რომელსაცარსებითიმნიშვნელობააქვსამკანონისმე3მუხლითგათ
ვალისწინებულამოცანათაშესასრულებლად“.ამასთანსამინისტროგანმარტავდა,
რომიმეიკოდიდაინფორმაციაიმისშესახებ,გააქტიურდათუარასხვასიმბარათი
მობილურტელეფონში,არისარაპიროვნების,არამედდაკარგულინივთის,კერ
ძოდ,ელექტროტექნიკურისაგნისმობილურიტელეფონისმაიდენტიფიცირებელი
მონაცემიდაშესაბამისად,აღნიშნულიმონაცემითშეუძლებელია„პერსონალურმო
ნაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონითდაცულპირთაწრისუფლებების
შეზღუდვა.სამინისტროსაზრითამშემთხვევებშიინფორმაციაუკავშირდებოდაობი
ექტსდაარაკონკრეტულპირს,გამოთხოვილიინფორმაციაარშეიცავდარაიმედა
მატებითინფორმაციას,რომლისმიხედვითაცშესაძლებელიიქნებოდაპირისშემდ
გომიიდენტიფიცირებადაშესაბამისად,ესვერიქნებოდაპერსონალურიმონაცემი.

პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორმასაკითხისშესწავლისშედეგადდა
ადგინა,რომელექტრონულიკომუნიკაციისკომპანიიდანელექტრონულიკომუნი
კაციისმაიდენტიფიცირებელიმონაცემისგამოთხოვაუნდაგანხორციელებულიყო
„ოპერატიულსამძებროსაქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონისმე7მუხლის
მე3პუნქტითდადგენილიწესით.აღნიშნულიკიგულისხმობს,რომოპერატიულ
სამძებროსაქმიანობისგანმახორციელებელორგანოსშეუძლიაელექტრონული
კომუნიკაციისკომპანიიდანსაქართველოსსისხლისსამართლისსაპროცესოკო
დექსისXVI1თავითდადგენილიწესით,მოსამართლისგანჩინებითანგადაუდებე
ლიაუცილებლობისშემთხვევაშიპროკურორისდადგენილებით,მოიპოვოსელექ
ტრონულიკომუნიკაციისმაიდენტიფიცირებელიმონაცემებიშემდეგშემთხვევებში:
უგზოუკვლოდდაკარგული პირის ძებნისას; ბრალდებულის ან მსჯავრდებულის
შესაბამისორგანოშიწარსადგენადძებნისას,თუისთავსარიდებსმისთვისშეფარ
დებულიიძულებითიღონისძიებისგამოყენებასანდანიშნულისასჯელისმოხდას;
დანაშაულისშედეგადდაკარგულიქონებისძებნისას.

ასევე,შეფასდაიმეიკოდისპერსონალურმონაცემადმიჩნევისსაკითხიდააღი
ნიშნა, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე2მუხლის„ა“ქვეპუნქტისთანახმად,პერსონალურიმონაცემი(შემდგომმონა
ცემი)არისნებისმიერიინფორმაცია,რომელიცუკავშირდებაიდენტიფიცირებულ
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ანიდენტიფიცირებადფიზიკურპირს.პირიიდენტიფიცირებადია,როდესაცშესაძ
ლებელიამისიიდენტიფიცირებაპირდაპირანარაპირდაპირ,კერძოდ,საიდენტი
ფიკაციონომრითანპირისმახასიათებელიფიზიკური,ფიზიოლოგიური,ფსიქო
ლოგიური,ეკონომიკური,კულტურულიანსოციალურინიშნებით.ამავეკანონის
მე2მუხლის„ს“ქვეპუნქტისთანახმად,საიდენტიფიკაციონომერიარისპირადიან
კანონითგანსაზღვრული,ფიზიკურპირთანდაკავშირებულინებისმიერისხვასაი
დენტიფიკაციონომერი,რომლითაცშესაძლებელიაფაილურისისტემიდან(სადაც
საიდენტიფიკაციონომერიასევედამუშავებულია)მონაცემთამოძიებაანგამჟღავ
ნება. „ოპერატიულსამძებრო საქმიანობის შესახებ“და „ელექტრონული კომუნი
კაციების შესახებ“ საქართველოს კანონებისთანახმად, იმეი კოდი არის ელექტ
რონულიკომუნიკაციისმაიდენტიფიცირებელიმონაცემი,კერძოდ,მომხმარებლის
(მათშორისფიზიკურიპირის)კომუნიკაციისაღჭურვილობისანშესაძლოაღჭურ
ვილობისიდენტიფიცირებისათვისსაჭირომონაცემი.შესაბამისად,იმეიკოდიარის
კანონითგათვალისწინებულისაიდენტიფიკაციონომერი,რომელიცუკავშირდება
იდენტიფიცირებულანიდენტიფიცირებადფიზიკურპირს.ამასთან,„ოპერატიულ
სამძებროსაქმიანობისშესახებ“საქართველოსკანონიდასაქართველოსსისხლის
სამართლისსაპროცესოკოდექსიითვალისწინებსროგორცოპერატიულისამძებ
როსაქმიანობისწარმმართველიორგანოს,ასევე,სისხლისსამართლისმწარმო
ებელიორგანოსმიერიმეიკოდისმეშვეობითფიზიკურიპირისშემდგომიიდენტი
ფიცირებისსამართლებრივშესაძლებლობებსადამექანიზმებს,რაც,თავისმხრივ,
ნიშნავს,რომაღნიშნულორგანოებსიმეიკოდისმეშვეობითშეუძლიათარაპირდა
პირიგზითგანახორციელონფიზიკურიპირისშემდგომიიდენტიფიცირება.

მიუხედავადიმისა,რომ2015წელსგამოვლინილი6სამართალდარღვევისფაქტ
ზემოქმედიკანონმდებლობითგანსაზღვრულიორთვიანიხანდაზმულობისვადის
გამო ადმინისტრაციული სახდელის დადება ვერ მოხდა, ინსპექტორის გადაწყ
ვეტილებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ელექტრონული
კომუნიკაციის კომპანიას დაევალათ ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფი
ცირებელიმონაცემებისმხოლოდკანონითგანსაზღრულიწესითდამუშავებადა
აღმოიფხვრა ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების
მხოლოდწერილისსაფუძველზეგამოთხოვისკანონშეუსაბამოპრაქტიკა.





იცოდეთ 

მოითხოვოთ 

გაასაჩივროთ 

დაინტერესდეთ 

თქვენ გაქვთ უფლება 

    რა გზით შეგროვდა მონაცემები;

    სავალდებულოა თუ ნებაყოფლობითი 
    ინფორმაციის მიწოდება;

      არასწორი, არაზუსტი, მოძველებული 
 მონაცემების გასწორება, განახლება, დამატება, 
 დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;

     მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა და 
ნებისმიერ დროს უარი თქვათ თქვენსავე გაცემულ 
თანხმობაზე; 

    თქვენ შესახებ რა სახის მონაცემები 
    მუშავდება,რა მიზნით და საფუძვლით;

    ვინ ამუშავებს და ვისზე გაიცა თქვენი    
    მონაცემები;

მონაცემთა არაკანონიერი დამუშავება და
მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის ინსპექტორს ან სასამართლოს.
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ვიდეო-აუდიომონიტორინგი

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პრინ ცი პე ბი და დე

ბუ ლე ბე ბი გან საზღ ვ რავს მკაცრ მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ ჩოს, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია 

დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში ადა მი ა ნის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ უფ ლე ბა თა 

და თა ვი სუფ ლე ბა თა და სა ცა ვად. ამას თან, სა ხელ მ წი ფო ვალ დე ბუ ლია შექ მ ნას ისე თი 

სა მარ თ ლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც გა რან ტი რე ბუ ლად უზ რუნ ველ ყოფს ამ უფ

ლე ბე ბის და ცუ ლო ბის მა ღალ სტან დარ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, კა ნონ მ დე

ბელ მა მო ნა ცემ თა სუ ბი ექტს (მოქალაქეს) მი ა ნი ჭა უფ ლე ბა თა ვად მი ი ღოს გა დაწყ ვე

ტი ლე ბა, ვის, რა მიზ ნით და რა მო ცუ ლო ბის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის 

უფ ლე ბა მის ცეს. ამ წე სი დან გა მო ნაკ ლი სი და საშ ვე ბია მხო ლოდ  და მ ხო ლოდ კა ნო ნით 

პირ და პირ გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, მა შინ, რო დე საც სა ჯა რო და კერ ძო ინ

ტე რე სე ბი შე საძ ლოა აღე მა ტე ბო დეს მო ქა ლა ქის ინ ტე რე სებს. სწო რედ ასეთ გა მო ნაკ

ლისს წარ მო ად გენს ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ზო

გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლი გან ს ხ ვავ დე ბა სხვა ხერ ხით მო ნა ცე მე ბის 

და მუ შა ვე ბი სა გან იმით, რომ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ჯა რო ინ ტე რე სის გათ ვა ლის წი ნე ბით 

მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა არ არის და მო კი დე ბუ ლი მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის ნე ბა ზე. სწო

რედ ამი ტომ, კა ნო ნი მკაც რად გან საზღ ვ რავს ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის გზით მო ნა ცემ თა 

და მუ შა ვე ბის მიზ ნებს, რო გო რი ცა ა, და ნა შა უ ლის თა ვი დან აცი ლე ბა, სა ზო გა დო ებ რი ვი 

წეს რი გის დაც ვა, პი რის უსაფ რ თხო ე ბი სა და სა კუთ რე ბის დაც ვა, არას რულ წ ლოვ ნის 

მავ ნე ზე გავ ლე ნი სა გან დაც ვა, სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის დაც ვა.

ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლი უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს, რო გორც აუცი ლებ ლო ბა და არა მო ქა

ლა ქე თა ქცე ვის კონ ტ რო ლის და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მი. ამას თან, კა ნო ნის თა ნახ მად, 

ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის გან თავ სე ბი სას მო ნა ცემ თა ყვე ლა დამ მუ შა ვე ბე ლი 

ვალ დე ბუ ლია თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას გა ნა თავ სოს შე სა ბა მი სი გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი 

ნი შა ნი, რა თა ინ ფორ მი რე ბის გზით უზ რუნ ველ ყოს მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის

ცე მა და დაც ვა. 

2015 წელს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა არა ერთ კერ ძო 

თუ სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე ის წავ ლა ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მე ბის მეშ ვე ო ბით 

მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბა. შეს წავ ლის შე დე გად გა მოვ ლინ და შემ თხ ვე

ვე ბი, რო ცა ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მებს აუდი ო ჩა წე რის ფუნ ქ ცი აც ჰქონ დათ და, 

შე სა ბა მი სად, ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სხვა დას ხ ვა მიზ ნის მი საღ წე ვად ვი დე ო მო ნი ტო რინ გ თან 

ერ თად აუდი ო მო ნი ტო რინ გ საც მი მარ თავ დ ნენ.
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2015 წელს მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის გან ხილ ვი სა და შე მოწ მე ბე ბის შე დე გად 

დად გინ და, რომ სხვა დას ხ ვა სის ტე მის მეშ ვე ო ბით ვი დე ო ა უ დიო მო ნი ტო რინ გი გან

სა კუთ რე ბით ხში რი იყო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლებ ში (სავაჭრო ობი ექ ტებ ში, 

აფ თი ა ქებ ში, სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში). ვი დე ო ა უ დიო მო ნი ტო რინ გის შე დე გად 

მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი კი, ძი რი თა დად, მომ სა ხუ რე ბის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის 

და და საქ მე ბულ თა კონ ტ რო ლის მიზ ნით გა მო ი ყე ნე ბო და.

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, მო

ნა ცე მე ბი შე იძ ლე ბა და მუ შავ დეს მხო ლოდ კონ კ რე ტუ ლი, მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი 

კა ნო ნი ე რი მიზ ნე ბი სათ ვის. და უშ ვე ბე ლია მო ნა ცემ თა შემ დ გო მი და მუ შა ვე ბა სხვა, 

თავ და პირ ველ მი ზან თან შე უ თავ სე ბე ლი მიზ ნით. ამა ვე კა ნო ნით ცალ სა ხად არის 

გან საზღ ვ რუ ლი სა მუ შაო ად გილ ზე ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნე

ბი  სა მუ შაო ად გილ ზე ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის და ყე ნე ბის მი ზანს შე იძ ლე ბა 

წარ მო ად გენ დეს მხო ლოდ პი რის უსაფ რ თხო ე ბის, სა კუთ რე ბის და, ასე ვე, სა ი დუმ ლო 

ინ ფორ მა ცი ის დაც ვა და აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბით მიღ წე ვა უნ და იყოს 

შე უძ ლე ბე ლი. და საქ მე ბულ თა კონ ტ რო ლის მიზ ნით ვი დე ო ჩა ნა წე რე ბის გა მო ყე ნე ბა 

ცალ სა ხად სცდე ბა კა ნო ნით დად გე ნილ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის მიზ ნებს. 

2015 წელს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა მო ქა ლა ქე თა 

თუ სხვა დას ხ ვა პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის მო მარ თ ვის, ასე ვე, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვის 

სა ფუძ ველ ზე, შე ის წავ ლა 11 ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ ვი დე ო მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე

ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბა, რო მელ თა გან 6 ორ გა ნი ზა ცი ა ში და მა ტე ბით ხორ ცი ელ დე ბო და 

აუდი ო ჩა წე რაც. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ 

სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ნათ ლად და მკა ფი ოდ ად გენს ქუ ჩა ში და სა ზო გა დო ებ რივ 

ტრან ს პორ ტ ში, ასე ვე სა ჯა რო და კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბე ბის მი ერ გა რე პე რი მეტ რ ზე, 

შე ნო ბის შე სას ვ ლელ ში და სა მუ შაო ად გილ ზე ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის გან ხორ ცი ე ლე

ბის წესს და კა ნო ნი ერ მიზ ნებს, შეს წავ ლის შე დე გად დად გინ და, რომ ორ გა ნი ზა ცი ე

ბის უმ რავ ლე სო ბა ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის შე დე გად მო პო ვე ბულ ჩა ნა წე რებს 

იყე ნებს სხვა, კა ნონ თან შე უ თავ სე ბე ლი მიზ ნე ბი თაც.
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საცალოსავაჭროქსელები

საანგარიშოპერიოდშიპროფესიულიკავშირებისმომართვისსაფუძველზე,ინსპექ
ტორისაპარატმაშეისწავლაორიმსხვილიპროდუქციისრეალიზატორიკომპანიის
მიერსაკუთარქსელშიშემავალობიექტებშივიდეოთვალთვალისსისტემებისმეშ
ვეობითდასაქმებულთადაკომპანიისმომხმარებელთაპერსონალურიმონაცემე
ბისდამუშავებისკანონიერება.

შემოწმებისშედეგადდადგინდა,რომკომპანიებისსავაჭროობიექტებშივიდეოთ
ვალთვალისსისტემაგანთავსებულიასაკუთრებისდაცვისადაპირისუსაფრთხოე
ბისმიზნებისთვის,თუმცა,ვიდეოთვალთვალისსისტემაასევეგამოიყენებოდადა
საქმებულპირთამიერგაწეულიმომსახურებისხარისხისკონტროლისმიზნით.

ერთერთიკომპანიისკუთვნილსავაჭროობიექტებშიშიდაპერიმეტრზეგანთავსე
ბულივიდეოკამერებისმეშვეობით,მომსახურებისხარისხისმონიტორინგის,კონ
სულტანტებისქცევისადავიზუალურიმხარისკონტროლისმიზნითმუდმივრეჟიმში
ხორციელდებოდა ვიდეომონიტორინგი. მომსახურების სტანდარტების ზედმიწევ
ნითშეუსრულებლობისშემთხვევაშიდასაქმებულპირსეკისრებოდაპასუხისმგებ
ლობა.ზოგიერთშემთხვევაშივიდეოჩანაწერებისმეშვეობითკონტროლდებადა
საქმებულთასამუშაოადგილზეშესვლისადასამუშაოადგილიდანგასვლისდრო.

მეორეკომპანიისკუთვნილსავაჭროობიექტებშივიდეოთვალთვალისთავდაპირ
ველმიზანსარწარმოადგენდადასაქმებულთამიერმომსახურებისგაწევისკონ
ტროლი.თუმცა,იმშემთხვევაში,თუვიდეოთვალთვალისდროსუსაფრთხოების
ოფიცრებიდააფიქსირებდნენსავაჭროობიექტშიდასაქმებულისმიერშრომისში
ნაგანაწესისანქცევისკოდექსისდარღვევას(მაგალითად,კონსულტანტიმოუწეს
რიგებელია,მომსახურებისდროსსარგებლობსმობილურიტელეფონითდაა.შ.),
აღნიშნულისთაობაზეაცნობებდნენსავაჭროობიექტისმენეჯერსშესაბამისირეა
გირებისმოხდენისმიზნით.

ინსპექტორისმიერ,კომპანიებისმხრიდანვიდეომონიტორინგისგანხორციელების
არსებული პრაქტიკა არ იქნა მიჩნეული კანონის შესაბამისად,რადგან კანონით
ცალსახადდადგენილია,რომ სამუშაო ადგილზე ვიდეოთვალთვალის სისტემის
დაყენებისმიზნებსშეიძლებაწარმოადგენდესმხოლოდპირისუსაფრთხოებისადა
საკუთრების,ასევე,საიდუმლოინფორმაციისდაცვა,რომელთასხვასაშუალებით
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მიღწევაუნდაიყოსშეუძლებელი.კომპანიისდასაქმებულთამიერგაწეულიმომ
სახურებისკონტროლი,სამსახურშიდროულადგამოცხადებადამოქმედიწესების
დაცვაარწარმოადგენსვიდეომონიტორინგისგანხორციელებისკანონითდაშვე
ბულმიზანს.

შემოწმებებისშედეგადვიდეოთვალთვალისგანხორციელებისწესებისდარღვევი
სათვისორგანიზაციებსდაეკისრათჯარიმა500500ლარისოდენობით,ამასთან,
დაევალათდასაქმებულთაკონტროლისმიზნითვიდეოჩანაწერებისგამოყენების
შეწყვეტა.

სააფთიაქოქსელები

გასულწელსინსპექტორისაპარატისთვისცნობილიგახდა,რომსამიფარმაცევტუ
ლიკომპანიამათიქსელისაფთიაქებშიაწარმოებდაროგორცვიდეოკონტროლს,
ასევე მომხმარებელსადაფარმაცევტს შორის კომუნიკაციის აუდიოჩაწერას.თე
მის მასშტაბურობიდან და სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ინსპექტორის ინიცი
ატივით შესწავლილ იქნა სამივე ფარმაცევტული კომპანიის მიერ ვიდეოაუდიო
მონიტორინგისშედეგადმონაცემებისდამუშავებისკანონიერება.ინსპექტირებების
შედეგადდადგინდა,რომსააფთიაქოქსელისგარედაშიდაპერიმეტრისვიდეო
მონიტორინგისმიზანიიყოსაკუთრებისდაცვადაუსაფრთხოება.ამავდროულად,
ჯამურად 365 აფთიაქში, დახლზე განთავსებული მიკროფონის საშუალებით, 24
საათიანრეჟიმშიხორციელდებოდამოქალაქეებსადაფარმაცევტებსშორისკომუ
ნიკაციისაუდიოჩაწერამომსახურებისხარისხისკონტროლისმიზნით.

მხედველობაშიიქნამიღებულიისგარემოებაც,რომსააფთიაქოქსელისმომხმა
რებლისმიერმედიკამენტებისშეძენისასაფთიაქებსეძლეოდათშესაძლებლობა,
გარკვეულშემთხვევებში,მოეხდინათპირდაპირიანარაპირდაპირიფორმითმომ
ხმარებლისჯანმრთელობისმდგომარეობისშესახებინფორმაციისმოპოვება,რაც
იწვევდამომხმარებელთაპირადცხოვრებაშიუფრომეტიმოცულობითჩარევას.

მიუხედავადიმისა,რომსააფთიაქოქსელებსჰქონდათკანონიერიმიზანიგაე
კონტროლებინათსააფთიაქოქსელშიმომსახურებისხარისხი,ამფორმითადა
მასშტაბით მონაცემთადამუშავება პერსონალურ მონაცემთადაცვის ინსპექტო
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რის მიერ არ იქნა მიჩნეული კანონიერი მიზნის ადეკვატურდა პროპორციულ
საშუალებად. აუდიომონიტორინგის განხორციელება წარმოადგენდა არაპრო
პორციულჩარევასმომხმარებელთაპირადცხოვრებაშიდაეწინააღმდეგებოდა
„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონისმე4მუხლით
დადგენილპროპორციულობისპრინციპს.

ინსპექტორისგადაწყვეტილებითსამივეკომპანიას„პერსონალურმონაცემთადაც
ვისშესახებ“საქართველოსკანონის44ემუხლითგათვალისწინებულიადმინისტ
რაციულისამართალდარღვევისთვისშეეფარდაჯარიმათითოეულს500ლარის
ოდენობით,დაევალათაუდიომონიტორინგისგანხორციელებისშეწყვეტადამო
პოვებულიმასალისსრულადგანადგურება.ინსპექტორისგადაწყვეტილებებისა
მივეკომპანიისმიერსასამართლოშიგასაჩივრდა,სასამართლომარდააკმაყო
ფილამათიმოთხოვნადაინსპექტორისგადაწყვეტილებებიუცვლილიდატოვა.

საბანკოდაწესებულება

მოქალაქის განცხადების საფუძველზე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექ
ტორმაშეისწავლაერთერთიკომერციულიბანკისმიერვიდეოაუდიომონიტო
რინგისგანხორციელებისკანონიერება.საქმისგარემოებებისშესწავლისშედეგად
დადგინდა,რომკომერციულბანკშივიდეოთვალთვალიხორციელდებოდაუსაფ
რთხოებისდა საკუთრებისდაცვის მიზნით,რადგან ბანკის სამუშაოს სპეციფიკის
გათვალისწინებით, განსაკუთრებით მაღალია უსაფრთხოებისა და საკუთრების
ხელყოფისრისკი.ვიდეოთვალთვალისშესახებგამაფრთხილებელინიშნებიგან
თავსებულიიყოკომპანიისსათავოოფისსადაფილიალებში,შესასვლელკართან
„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად.

ამასთან,კომერციულიბანკისმიერაუდიოჩაწერამიმდინარეობდაკლიენტისპრე
ტენზიისშემთხვევაშიბანკსადაკლიენტსშორისფინანსურიოპერაციისდეტალების
დაზუსტებისდასაკითხშიგარკვევისმიზნით,კლიენტისმიერგაცემულიზეპირიდა
ვალებისდაბანკისთანამშრომლისმიერკლიენტისთვისმიწოდებულიინფორმა
ციისდასაზუსტებლადდაგადასამოწმებლად.აქედანგამომდინარე,კომერციული
ბანკისმიერაუდიოჩაწერახდებოდაკლიენტისმხრიდანთაღლითობისპრევენცი
ისადამოკვლევისმიზნითდაასევე,მონაცემთასუბიექტების(დასაქმებულებისდა
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კლიენტების)ინტერესებისდასაცავადიმშემთხვევაში,თუდადგინდებადასაქმე
ბულის შეცდომა, კლიენტს უნაზღაურდება მიყენებული ზიანი, ხოლო კლიენტის
მიერ არასწორი ინფორმაციის მითითების შემთხვევაშიდგინდებადასაქმებულის
კეთილსინდისიერება.

ინსპექტორისაპარატმასხვადასხვაქვეყნისსაზედამხედველოორგანოებისგან
გამოითხოვა ინფორმაციადა გაიარა კონსულტაცია საფინანსო ინსტიტუტების
მიერკლიენტთანკომუნიკაციისაუდიომონიტორინგთანდაკავშირებითარსებუ
ლიპრაქტიკისადასაკანონმდებლორეგულირებისშესახებ.ევროპისქვეყნების
საზედამხედველოორგანოებისგან მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძ
ველზეგამოიკვეთა,რომსაერთაშორისოგამოცდილება არაერთგვაროვანია.
აუდიომონიტორინგის კანონიერება დამოკიდებულია ცალკეულ შემთხვევებში
მონაცემთადამუშავებისმიზანზე,განსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭებამონა
ცემთადამუშავებისპრინციპებთანშესაბამისობისდამონაცემთასუბიექტისინ
ფორმირებულობისსაკითხებს.

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ მონაცემთა დამუშავების
პროპორციულობის შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნა მონაცემთა დამუშავე
ბისმიზანიდადამუშავებულიმონაცემებისმოცულობა.ინსპექტორმამიიჩნია,რომ
კომერციული ბანკის მიერდასაქმებულებსადა კლიენტებს შორის კომუნიკაციის
აუდიომონიტორინგიმონაცემთადამუშავებისმიზნისპროპორციულიიყორადგან:
აუდიოჩანაწერის გამოყენება ხდებოდა მხოლოდ საჩივრის/პრეტენზიის არსებო
ბისშემთხვევაშიდაარანებისმიერისხვამიზნით;აუდიოჩამწერიმოწყობილობები
განთავსებული იყო კლიენტთა მომსახურების მხოლოდ იმ წერტილებში, სადაც
კლიენტისზეპირიდავალებითხდებაფინანსურიოპერაციები,მათშორის,ნაღდი
ფულისმონაწილეობითშესრულებულიოპერაციები;ბანკისკლიენტებსდადასაქ
მებულებსუფლებაჰქონდათუარიგანეცხადებინათმათისაუბრისაუდიოჩაწერაზე;
კლიენტისსაჩივრის/პრეტენზიისშემთხვევაში,თუკლიენტისნებაამათუიმმომ
სახურების შესრულებისდავალების შესახებ გამოხატული იყო ზეპირიფორმით,
გარდააუდიოჩანაწერისა,სხვაალტერნატიულისაშუალება/მტკიცებულებაარარ
სებობდაიმისგასარკვევად,თურაინფორმაციისმიმოცვლამოხდაკლიენტსადა
ბანკისთანამშრომელსშორის.მიუხედავადაღნიშნულისა,ბანკსდაევალამონა
ცემთასუბიექტებისსათანადოდინფორმირებააუდიომონიტორინგისგანხორციე
ლებისმიზნისდასაუბრისაუდიოჩაწერაზეუარისთქმისუფლებისშესახებ.
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მოქალაქეთაგანცხადებებისგანხილვისადაჩატარებულიინსპექტირებებისშედე
გები, ასევე საერთაშორისოპრაქტიკაცხადყოფს,რომამათუიმორგანიზაციის
მიერაუდიოჩაწერაცალსახადსამართალდარღვევასარწარმოადგენსდაგარკ
ვეულშემთხვევებშიასეთისისტემებისგამოყენებადასაშვებია.აუდიოჩაწერისკა
ნონიერებაყოველკონკრეტულშემთხვევაშიშეფასებისსაგანია,რომლისდროსაც
მხედველობაშიმიიღებადამმუშავებელიორგანიზაციისსაქმიანობა,დამუშავებული
მონაცემებისდამონაცემთასუბიექტისკატეგორია,პირადცხოვრებაშიჩარევისმას
შტაბიდაა.შ.

ვიდეომინიტორინგისარეალისშეფასება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს წერილობით მომართა
ერთერთმაპოლიტიკურმაგაერთიანებამ,რომელიცმიუთითებდა,რომმათიპო
ლიტიკურიპარტიისშენობისცენტრალურიფასადისმოპირდაპირემხარესარსე
ბულ გარეგანათების ბოძზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაა
მონტაჟამაღალიგარჩევადობისმქონევიდეოსათვალთვალოკამერა,რომელსაც
გააჩნიამანევრირებისფუნქცია,დაკვირვებისადადასაკვირვებელიობიექტისგა
დიდებისფუნქცია.წერილისთანახმად,ვიდეოსათვალთვალოკამერამიმართული
იყოპარტიისცენტრალურიოფისისშიდაეზოშიგანთავსებულიშემოსასვლელისა
გუშაგოსკენდავიდეოსათვალთვალოკამერისმოძრაობისშესაძლებლობიდანგა
მომდინარე,ისდაკვირვებასახორციელებდაპარტიისშენობისსამუშაოსივრცეზე.

მიღებულიინფორმაციისსაფუძველზე,ჩატარდასაქართველოსშინაგანსაქმეთა
სამინისტროსდამისიუფლებამოსილიპირისსახელმწიფოუსაფრთხოებისსამ
სახურისინსპექტირება.საქართველოსშინაგანსაქმეთასამინისტროსმიერგზებსა
დაშენობისგარეპერიმეტრზეფოტოდავიდეოტექნიკისგანთავსებაემსახურება
საზოგადოებრივიუსაფრთხოებისდაცვისმიზნებს,კერძოდ,დანაშაულისპრევენ
ციას, პირის უსაფრთხოებისადა საკუთრების, საზოგადოებრივი წესრიგის, არას
რულწლოვნისმავნეზეგავლენისაგანდაცვას, ასევე, საგზაომოძრაობისწესების
დაცვისუზრუნველყოფასდასხვაკანონითდადგენილმიზნებს.

ვიდეოტექნიკის განთავსების ტერიტორიის შერჩევა ხდება ავტოსატრანსპორტო
შემთხვევებისსტატისტიკის,საგზაომოძრაობისინტენსივობისადასაგზაომოძრა
ობასთან დაკავშირებული სხვა საფრთხეების გათვალისწინებით. შემოწმების პე
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რიოდისთვის,სამინისტროშიარმოიპოვებოდაამკონკრეტულმისამართზეშესა
ბამისი გაყვანილობების დამონტაჟების შესახებ გადაწყვეტილების წერილობითი
დასაბუთება.

ინსპექტორმამხედველობაშიმიიღოისგარემოება,რომაღნიშნულმისამართზე
განთავსებულივიდეოკამერისტექნიკურიმახასიათებლებიდანდაშესაძლებლო
ბებიდანგამომდინარე, გარდა სატრანსპორტოსაშუალებებისთვის განკუთვნილი
გზისა,ვიდეოკონტროლირებადარეალშიშესაძლოამოხვედრილიყოსხვადასხვა
შენობებიდადაწესებულებები, მათშორის, პოლიტიკურიგაერთიანების სათავო
ოფისი.აღნიშნულიშენობისდამიმდებარეტერიტორიისვიდეოკონტროლისშე
დეგადკი,შესაძლოამომხდარიყოპარტიისწევრების,მხარდამჭერების,ოფისში
დასაქმებულთადავიზიტორიპირების პირდაპირან/და ირიბადიდენტიფიცირე
ბა.ამდენად,იქმნებოდაპირდაპირან/დაირიბადგანსაკუთრებულიკატეგორიის
მონაცემების, კერძოდ,პირ(ებ)ისპოლიტიკურშეხედულებასთანდაკავშირებული
ინფორმაციისდამუშავებისშესაძლებლობა,რაცწინააღმდეგობაშიშეიძლებამო
სულიყოვიდეოთვალთვალისგანხორციელებისმიზნებთან.

იმისათვის,რომარმომხდარიყოგანსაკუთრებულიკატეგორიისმონაცემებისარაპ
როპორციულადდაარამიზნობრივადდამუშავებადამეორესმხრივ,უზრუნველ
ყოფილიყოფილიყომონაცემთადამუშავებისკანონიერიმიზნებიუსაფრთხოება,
საზოგადოებრივიწესრიგისდაცვა,დანაშაულისპრევენცია,საქართველოსშინაგან
საქმეთასამინისტროსდაევალააღნიშნულივიდეოსათვალთვალოკამერისდახ
რისკუთხის,ფოკუსისადამოძრაობისტრაქტორიისისეთმდგომარეობაშიმოყ
ვანა,რომმონიტორინგისდადაკვირვებისქვეშარმოექცეულიყოპოლიტიკური
გაერთიანებისცენტრალურიოფისიდამისიშესასვლელი,გარდაიმშემთხვევისა,
როცა სსიპ  „112ში“ დაფიქსირდებოდა ინფორმაცია ინციდენტის შესახებ. ასე
ვე,სამინისტროსდაევალააღნიშნული,სატესტორეჟიმშიმომუშავევიდეოკამერის
მეშვეობითვიდეომონიტორინგისგანხორციელებისსაჭიროების შეფასებადაინ
სპექტორისათვისამგვარისაჭიროებისადამიღებულიგადაწყვეტილებისშესახებ
ინფორმაციისმოწოდება.
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მონაცემთასუბიექტისინფორმირება

სა ქარ თ ვე ლოს კონ ს ტი ტუ ცი ის 41ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის თა ნახ მად, სა ქარ თ

ვე ლოს ყო ველ მო ქა ლა ქეს უფ ლე ბა აქვს კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით გა ეც ნოს სა

ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მას ზე არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ას, აგ რეთ ვე იქ არ სე ბულ 

ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებს, თუ ისი ნი არ შე ი ცა ვენ სა ხელ მ წი ფო, პრო ფე სი ულ ან 

კო მერ ცი ულ სა ი დუმ ლო ე ბას. „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე

ლოს კა ნო ნის 21ე მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლია მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის მი ერ ინ ფორ

მა ცი ის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა. მო ქა ლა ქეს უფ ლე ბა აქვს, მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბელ 

სა ჯა რო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ას მოს თხო ვოს ინ ფორ მა ცია მის შე სა ხებ მო ნა ცემ თა 

და მუ შა ვე ბის თა ო ბა ზე, ხო ლო მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია მი ა წო დოს 

შემ დე გი ინ ფორ მა ცი ა: მის შე სა ხებ რო მე ლი მო ნა ცე მე ბი მუ შავ დე ბა, მო ნა ცემ თა და

მუ შა ვე ბის მი ზა ნი და სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი, რა გზით შეგ როვ და მო ნა ცე მე ბი, 

ვის ზე გა ი ცა მის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბი, მო ნა ცემ თა გა ცე მის სა ფუძ ვე ლი და მი ზა ნი. მო

ქა ლა ქეს აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია უნ და მი ე წო დოს მოთხოვ ნის თა ნა ვე, და უ ყოვ ნებ

ლივ, ან მოთხოვ ნი დან არა უგ ვი ა ნეს 10 დღი სა, თუ ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნა ზე პა სუ ხის 

გა ცე მა მო ითხოვს ინ ფორ მა ცი ის სხვა და წე სე ბუ ლე ბა ში ან სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულ ში 

მო ძი ე ბა სა და და მუ შა ვე ბას ან მას თან კონ სულ ტა ცი ას, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო ცუ ლო ბის, 

ერ თ მა ნეთ თან და უ კავ ში რე ბე ლი დო კუ მენ ტე ბის მო ძი ე ბა სა და და მუ შა ვე ბას ან სხვა 

და სახ ლე ბულ პუნ ქ ტ ში არ სე ბულ მის სტრუქ ტუ რულ ქვე და ნა ყოფ თან ან სხვა სა ჯა რო 

და წე სე ბუ ლე ბას თან კონ სულ ტა ცი ას.

სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბა ში პი რის შე სა ხებ და ცულ ინ ფორ მა ცი ას თან და კავ ში რე ბით 

კი კა ნო ნი ად გენს პი რის უფ ლე ბას, გა ეც ნოს მის შე სა ხებ არ სე ბულ პერ სო ნა ლურ 

მო ნა ცე მებს და უსას ყიდ ლოდ მი ი ღოს ამ მო ნა ცე მე ბის ას ლე ბი, გარ და იმ შემ თხ ვე

ვე ბი სა, რო დე საც ას ლის გა ცე მის თ ვის სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა

ლის წი ნე ბუ ლია სა ფა სუ რი. 

ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში წარ მოდ გე ნი ლი გან ცხა დე ბე ბის და მოთხოვ ნი ლი კონ სულ

ტა ცი ე ბის რა ო დე ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2015 წელს გან სა კუთ რე ბით გა ი ზარ და მო

ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სი მათ შე სა ხებ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და ცულ ინ ფორ მა ცი

ას თან და კავ ში რე ბით. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა გა ნი ხი ლა 11 

გან ცხა დე ბა, რომ ლი თაც მო ქა ლა ქე ე ბი ითხოვ დ ნენ სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან 

მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის გზე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ან მათ შე სა ხებ 

ჩა ნა წე რე ბის გა და ცე მას. მო ქა ლა ქე თა მი თი თე ბით, მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბელ მა 
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ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ვერ უზ რუნ ველ ყ ვეს კა ნო ნით დად გე ნილ ვა და ში და მოთხოვ ნი ლი 

ფორ მით ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში გა მოვ ლინ და მო ქა

ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბის წე სის დარ ღ ვე ვის 6 ფაქ ტი. ერ თ ერ თი გან ცხა დე ბის გან

ხილ ვის ფარ გ ლებ ში ინ ს პექ ტორ მა სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვად სცნო სსიპ  სო ცი ა ლუ

რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო. ასე ვე, მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის ინ ფორ მი რე ბის წე სე ბის 

დარ ღ ვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი გან ცხა დე ბის გან ხილ ვი სას ერ თ ერ თი სა დაზღ ვე

ვო კომ პა ნია ცნო ბილ იქ ნა სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვად. მო ქა ლა ქე მი უ თი თებ და, რომ 

მის სარ გებ ლო ბა ში არ სე ბულ სა ტე ლე ფო ნო ნო მერ ზე რამ დენ ჯერ მე და უ კავ შირ და 

სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის წარ მო მად გე ნე ლი. გან მ ცხა დებ ლის გან მარ ტე ბით, რო დე

საც იგი და ინ ტე რეს და, თუ რა გზით გახ და კომ პა ნი ი სათ ვის ცნო ბი ლი მი სი სა ტე ლე

ფო ნო ნო მე რი და სხვა მო ნა ცე მე ბი, კომ პა ნი ის წარ მო მად გე ნელ მა უპა სუ ხა, რომ 

მათ აქვთ წვდო მა ერ თ ერ თი მო ბი ლუ რი კავ შირ გაბ მუ ლო ბის კომ პა ნი ის ბა ზებ თან. 

ამის შემ დ გომ, გან მ ცხა დე ბელ მა ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მეშ ვე ო ბით მი მარ თა კომ

პა ნი ის წარ მო მად გე ნელს და მო ითხო ვა მი სი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მო პო ვე

ბის გზე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა, რა ზეც პა სუ ხად მი ი ღო, რომ კომ პა ნია სხვა დას ხ ვა 

წყა რო ე ბი დან იღებს ინ ფორ მა ცი ას, მათ შო რის, ინ ტერ ნეტ სა ი ტე ბი დან და პარ ტ ნი ო

რი კომ პა ნი ის ძვე ლი ბა ზე ბი დან.

გან ცხა დე ბის გან ხილ ვის ფარ გ ლებ ში დად გინ და, რომ პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე

ბის შეგ რო ვე ბის წყა როს შე სა ხებ სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ინ

ფორ მა ცია არ შე ე სა ბა მე ბო და სი მარ თ ლეს  კომ პა ნი ას გან მ ცხა დებ ლის პერ სო

ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი მო პო ვე ბუ ლი ჰქონ და გან მ ცხა დებ ლის მი ერ ვე წარ სულ ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ტე ლე ფო ნო ზა რის მეშ ვე ო ბით. მი უ ხე და ვად მო ქა ლა ქის 

მოთხოვ ნი სა, მის თ ვის წე რი ლო ბი თი ფორ მით მი ე წო დე ბი ნათ და ზუს ტე ბუ ლი ინ

ფორ მა ცი ა, სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ამ ვერ უზ რუნ ველ ყო კა ნო ნით დად გე ნილ ვა და ში 

ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. 
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2015 წელს გაიცა

კონსულტაცია
1215

34%

32%

34%
მოქალაქე 

კერძო ორგანიზაცია 

საჯარო უწყება

კონსულტაციის თემები

ბიომეტრ ულიი  და განსაკუთრებული კატეგორიის  მონაცემები 

ვიდეო-აუდიო  მონიტორინგი 

მონაცემთა  ბაზებზე  წვდომა

მონაცემთა გასაჯაროება/ხელმისაწვდომობა

მონაცემთა საზღვარგარეთ  გადაცემა

სუბიექტის  უფლებები და მონაცემთა უსაფრთხოება

პირდაპირი მარკეტინგი

კანონის  პრინციპები და საფუძვლები

ფაილური კატალოგები

სამართალდამცავების  მიერ  მონაცემთა დამუშავების კანონიერება

სხვა

6%

6%

6%

2%

7%

5%

23%

9%

9%

17%

10%
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საჯაროდაწესებულებაშიდაცულიმონაცემებისგაცნობისა
დაასლებისმიღებისუფლება

პერსონალურმონაცემთადაცვისინსპექტორსგანცხადებითმომართამოქალა
ქემ და მოითხოვა მის შესახებ მონაცემთადამუშავების თაობაზე ინფორმაციის
მიწოდებისწესებისდარღვევისფაქტისშესწავლა.განმცხადებელიმიუთითებდა,
რომერთერთუნივერსიტეტშიმისმიმართმიმდინარეობდადისციპლინურისაქ
მისწარმოება,რისშედეგადაცშეეფარდადისციპლინურიპასუხისმგებლობისზო
მა. განმცხადებლისგანმარტებით, მან წერილობით მიმართა უნივერსიტეტსდა
მოითხოვადისციპლინურისაქმისმასალებისასლებისგადაცემა,რაცვერმიიღო
უნივერსიტეტისგან.განცხადებისგანხილვისმიმდინარეობისპერიოდში,მონაცემ
თასუბიექტისმიერინფორმაციისმოთხოვნიდან26დღისშემდგომ,განმცხადე
ბელმამიიღომოთხოვნილიდოკუმენტაცია.

უნივერსიტეტსარჰქონდადადგენილირეგულაცია,რომელშიცმკაფიოდიქნებო
დაგანსაზღვრულიმონაცემთასუბიექტისმიერინფორმაციისმოთხოვნისდაუნი
ვერსიტეტისმიერასეთმოთხოვნაზერეაგირებისწესებიდავადები.

ინსპექტორმა დაადგინა, რომ მონაცემთა სუბიექტისათვის საქართველოს კონს
ტიტუციითადა „პერსონალურ მონაცემთადაცვის შესახებ“ საქართველოს კანო
ნით გარანტირებული უფლებების დაცვის მიზნით მნიშვნელოვანია, მონაცემთა
დამმუშავებელმაორგანიზაციებმა უზრუნველყონ იმგვარი სამართლებრივი,ტექ
ნიკურითუორგანიზაციულიღონისძიებებისგატარება,რომპირისუფლებამი
იღოსმისშესახებინფორმაცია,გახდესგონივრულვადებშიეფექტურადრეალი
ზებული. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, მონაცემთა დამმუშავებელმა მკაფიოდ
დამოქალაქეებისათვისხელმისაწვდომადუნდაგანსაზღვროსინფორმაციისგა
მოთხოვისადაგაცემისპროცედურები.ამასთან,ინფორმაციისმიღებისვადაუნდა
იყოსგონივრულიდაუზრუნველყოფდესბალანსისდაცვასერთიმხრივ,ინფორმა
ციისმომთხოვნიპირისინფორმაციისმიღებისთვისარსებულკანონიერინტერესსა
დამეორემხრივ,საჯაროდაწესებულებისშესაძლებლობებსშორისმოახდინოს
მოთხოვნილიინფორმაციისსათანადოდდამუშავებადამიწოდება.
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პირდაპირიმარკეტინგი

2015 წელ საც მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის, აპა რა ტის მი ერ გა ცე მუ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის 

დი დი ნა წი ლი პირ და პი რი მარ კე ტინ გის სა კითხს უკავ შირ დე ბო და. გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა

ლუ რი იყო სა რეკ ლა მო ხა სი ა თის მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით გან ხორ

ცი ე ლე ბუ ლი პირ და პი რი მარ კე ტინ გის საკითხები. სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, წი ნა წელ თან 

შე და რე ბით, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და მო ქა ლა ქე თა მო მარ თ ვი ა ნო ბა. 2015 წელს კონ კ

რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ პირ და პი რი მარ კე ტინ გის წე სის დარ ღ ვე ვის ფაქტის შეს წავ

ლის თხოვ ნით ინ ს პექ ტორს 41მა მო ქა ლა ქემ მო მარ თა, გა მოვ ლინ და პირ და პი რი მარ კე

ტინ გის კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი წე სე ბის დარ ღ ვე ვით გან ხორ ცი ე ლე ბის 21 შემ თხ ვე ვა და 

აქე დან 19 ორ გა ნი ზა ცი ას 2015 წელს და ე კის რა ფი ნან სუ რი ჯა რი მა 3000 ლა რის ოდე ნო ბით. 

2015 წელს პირ და პი რი მარ კე ტინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ

ლე სო ბამ უზ რუნ ველ ყო შეტყო ბი ნე ბებ ზე უარის თქმის მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვა, რო მე ლიც 

შეტყო ბი ნე ბის ად რე სატს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, მი თი თე ბუ ლი ტექ ს ტი გაგ ზავ ნოს კონ

კ რე ტულ ნო მერ ზე და ამ გ ვა რად გა ნაცხა დოს უარი მი სი მო ნა ცე მე ბის პირ და პი რი მარ

კე ტინ გის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მის პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბი სა და 

ეფექ ტუ რო ბის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა ერ თ ერ თი სა რეკ ლა მო მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი 

კომ პა ნი ის მო ნა ცე მე ბის მოყ ვა ნა, რომ ლის თა ნახ მა დაც შეტყო ბი ნე ბე ბის მი ღე ბა ზე უარის 

თქმის მე ქა ნიზ მით ისარ გებ ლა  311 962 აბო ნენ ტ მა. 

2015 წელს გა მოვ ლე ნი ლი დარ ღ ვე ვე ბი ძი რი თა დად შე ე ხე ბო და სარეკლამო 

შეტყობინებაზე უარის თქმის მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბას ან მი სი ხარ ვე ზე ბით ფუნ ქ ცი ო ნი

რე ბას. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში კი, კომ პა ნი ებ მა მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის მოთხოვ ნის მი ღე

ბი დან 10 სა მუ შაო დღის შემ დ გომ მა ინც გა აგ ზავ ნეს სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბე ბი. მო ნა

ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სხვა დას ხ ვა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის მეშ ვე ო ბით 

ახორ ცი ე ლებ დ ნენ სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნას, არ ით ვა ლის წი ნებ დ ნენ სა ტე

ლე ფო ნო ნომ რე ბის გა მე ო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის გან არ 

ითხოვ დ ნენ ინ ფორ მა ცი ას იმ სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის შე სა ხებ, რო მელ თა მფლო ბე ლებ

მაც უკვე გა ნაცხა დეს უარი სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბე ბის მი ღე ბა ზე.

არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, პირ და პი რი მარ კე ტინ გის კა ნო ნის დაც ვით გან

ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ამ, რო მე ლიც ახორ ცი ე

ლებს პირ და პირ მარ კე ტინგს, და ნერ გოს შეტყო ბი ნე ბის მი ღე ბა ზე უარის თქმის ეფექ ტუ რი 

და ხელ მი საწ ვ დო მი მე ქა ნიზ მი. ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, პირ და პი რი მარ კე ტინ გის გან მა
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ხორ ცი ე ლე ბელ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ გა უ წი ოს მო ნი ტო რინ გი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ 

მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბას და ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია იმ მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტე ბის შე სა ხებ, 

რო მელ თაც უარი გა ნაცხა დეს მათი მო ნა ცემ ების პირ და პი რი მარ კე ტინ გის მიზ ნით და მუ

შა ვე ბა ზე.

მო ქა ლა ქე თა პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის პირ და პი რი მარ კე ტინ გის მიზ ნით გა მო ყე ნე

ბამ დე, არა სა სურ ვე ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნის თა ვი დან არი დე ბის მიზ ნით, უნ და მოხ

დეს წი ნას წა რი ინ ფორ მი რე ბა მა თი მო ნა ცე მე ბის ამ გ ვა რი მიზ ნით გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. 

მოქალაქეებს უნ და ჰქონ დეთ უფ ლე ბა უარი გა ნაცხა დონ არა სა სურ ველ სა რეკ ლა მო 

შეტყო ბი ნე ბებ ზე ისე, რომ უარი არ ეთ ქ ვათ მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბა ზე.

2015 წლის ივ ნის ში ინ ს პექ ტო რის თ ვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ შპს „მაგთიკომმა“ სა კუ თარ 

აბო ნენ ტებ თან გა აგ ზავ ნა შეტყო ბი ნე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც სტან დარ ტულ ხელ შეკ რუ

ლე ბა ში შე ვი და ცვლი ლე ბა, რომ „აბონენტი თა ნახ მა იყო მი ე ღო შპს „მაგთიკომის“ და 

მი სი პარ ტ ნი ო რი/ კონ ტ რაქ ტო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან სა რეკ ლა მო და სა ინ ფორ მა ციო 

შეტყო ბი ნე ბა“. კომ პა ნი ის შეტყო ბი ნე ბი დან ასე ვე ირ კ ვე ო და, რომ აბო ნენტს ნე ბის მი ერ 

დროს შე ეძ ლო უარი თქვა სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბის მი ღე ბა ზე, რის თ ვი საც მას კონ კ

რე ტუ ლი შეტყო ბი ნე ბის გამ გ ზავ ნის და სა ხე ლე ბა მოკ ლე ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბით უნ და 

გა ეგ ზავ ნა შე სა ბა მის ნო მერ ზე. ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა და უ ყოვ ნებ ლივ და იწყო სა კითხის 

შეს წავ ლა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო იმის გა მორ კ ვე ვა, თუ რამ დე ნად ჰქონ დათ აბო ნენ ტებს 

შე საძ ლებ ლო ბა უარი ეთ ქ ვათ ხელ შეკ რუ ლე ბის აღ ნიშ ნულ პი რო ბა ზე, ხო ლო თუ აბო ნენ

ტი თან ხ მო ბას გა ნაცხა დებ და, შე ეძ ლო თუ არა მოგ ვი ა ნე ბით ეთ ქ ვა უარი არა კონ კ რე

ტულ შე თა ვა ზე ბა ზე, არა მედ „მაგთიკომის“ ყვე ლა პარ ტ ნი ო რის სა რეკ ლა მო შე თა ვა ზე ბა

ზე. შპს „მაგთიკომთან“ კო მუ ნი კა ცი ის შე დე გად, კომ პა ნი ამ გა ით ვა ლის წი ნა ინ ს პექ ტო რის 

აპა რა ტის რე კო მენ და ცი ე ბი და აბო ნენ ტებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა ნო მერ ზე *182# ერ თი 

შეტყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნით ეთ ქ ვათ უარი შპს „მაგთიკომის“ ყვე ლა სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე

ბის მი ღე ბა ზე. 

ინტერნეტბმულისგამოყენებასარეკლამოხასიათის

მოკლეტექსტურშეტყობინებებზეუარისთქმისმიზნით

მოქალაქეთაგანცხადებებისგანხილვისშედეგადდადგინდა,რომხშირშემთხვევებში
სარეკლამოშეტყობინებებზეუარისთქმისმექანიზმადმოკლეტექსტურშეტყობინებებ
შიმითითებულიიყოინტერნეტბმული,რაცინსპექტორისმიერვერშეფასდაუარის
თქმისადეკვატურდახელმისაწვდომსაშუალებად.



პირდაპირი მარკეტინგი 63

ამმხრივსაგულისხმოაინსპექტორისგადაწყვეტილებაერთერთიკომპანიისსა
მართალდამრღვევად ცნობის შესახებ. გადაწყვეტილების თანახმად, კომპანიამ
მოქალაქისათვის მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის დროს დაარღვია
„პერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონი,რადგანსარეკ
ლამოშეტყობინებაზეუარისთქმისმექანიზმადმითითებულიიყოკომპანიისვებ
გვერდისმისამართი.მხოლოდინტერნეტბმულისმითითებაარიქნაშეფასებული
პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტისათვის ხელ
მისაწვდომ და ადეკვატურ საშუალებად იმ პირობებში, როდესაც სატელეფონო
ნომრისმფლობელებსშესაძლოაარჰქონოდათწვდომაინტერნეტთან.სასამარ
თლომსრულიადგაიზიარაინსპექტორისპოზიციადამიუთითა,რომკომპანიისმი
ერმოკლეტექსტურშეტყობინებაშივებგვერდისმითითებაწარმოადგენსარასაკმა
რისგარემოებასმონაცემთასუბიექტისათვისამურთიერთობისმარეგულირებელი
სამართლებრივინორმითმინიჭებულიუფლებამოსილებისრეალიზებისათვისდა
ვებგვერდიარიქნაშეფასებულიადვილადხელმისაწვდომმექანიზმადმონაცემთა
პირდაპირიმარკეტინგისმიზნითგამოყენებისშეწყვეტისმოთხოვნისათვის.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორებისგან
(შპს„მაგთიკომი“,შპს„ჯეოსელი“,შპს„მობიტელი“)მიღებულიინფორმაციისთა
ნახმად, მათ ქსელში რეგისტრირებული აბონენტების რაოდენობა მნიშვნელოვ
ნადაღემატებაიმაბონენტებისრაოდენობას,რომელთაცგააქტიურებულიაქვთ
მობილურიინტერნეტი.2015წელსაქტიური4949535აბონენტიდანმობილური
ინტერნეტითმოსარგებლეიყომხოლოდ1766313.გამომდინარეაქედან,მოკლე
ტექსტურიშეტყობინებისმიღებაზეუარისთქმისმხოლოდისეთიმექანიზმი,რომე
ლიცმოითხოვს ინტერნეტთან წვდომას, ვერიქნება განხილულიადეკვატურდა
ხელმისაწვდომსაშუალებად.

პირდაპირიმარკეტინგზეუარისთქმისმექანიზმისხელმისაწვდომობისდაადეკვა
ტურობისშეფასებისას,მნიშვნელოვანიამისისაფასურისოდენობაც.იმშემთხვევა
ში,თუშეტყობინებებზეუარისთქმისმექანიზმისღირებულებააღემატებამოკლე
ტექსტური შეტყობინებებისათვის მობილური კავშირგაბმულობის ოპერატორების
მიერდადგენილსტანდარტულსაფასურს,იგივერიქნებამიჩნეულიუარისთქმის
ხელმისაწვდომდაადეკვატურსაშუალებად.
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პირდაპირიმარკეტინგისგანხორციელებაელექტრონული
ფოსტითდასხვასატელეკომუნიკაციოსაშუალებებით

გარდამოკლეტექსტურიშეტყობინებისა,კომპანიებიხშირადახდენენმათისაქონ
ლისათუმომსახურებისშეთავაზებასელექტრონულიფოსტისადასხვასატელე
კომუნიკაციოსაშუალებებით.მნიშვნელოვანია,ორგანიზაციებმაპირდაპირიმარკე
ტინგისგანხორციელებისასგაითვალისწინონ,რომაღნიშნულიგზებითსარეკლამო
შინაარსისშეტყობინებებისგაგზავნისასისევესავალდებულოა„პერსონალურმო
ნაცემთადაცვისშესახებ“საქართველოსკანონითდადგენილიპირდაპირიმარკე
ტინგისგანხორციელებისწესებისდაცვა,როგორცმოკლეტექსტურიშეტყობინებე
ბისგაგზავნისდროს.

2015 წელს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატისთვის ცნო
ბილი გახდა,რომ ერთერთი კომპანია კომუნიკაციის ელექტრონული პროგრა
მა „Viber“ის მეშვეობითახორციელებდასარეკლამოშეტყობინებებისგაგზავნას,
თუმცაშეტყობინებებიარშეიცავდამათმიღებაზეუარისთქმისმექანიზმს.შემოწ
მების შედეგად კომპანიამ დაადასტურა კომუნიკაციის ელექტრონული პროგრა
მა„Viber“ისმეშვეობითსარეკლამოშინაარსისშეტყობინებებისგაგზავნისფაქტი.
ასევედადგინდა,რომპროგრამა„Viber“ითსარეკლამოშინაარსისშეტყობინების
გაგზავნისმომსახურებაწარმოადგენდაერთერთისარეკლამოკომპანიის ახალ
პროდუქტს.გაგზავნილისარეკლამოშეტყობინებაშეიცავდაკომპანიისსარეკლა
მოფოტოს,კომპანიისსაკონტაქტოტელეფონისნომერსდაკომპანიისვებგვერ
დისმისამართს,თუმცამასშიარიყომითითებულისარეკლამოშეტყობინებებზე
უარისთქმისმექანიზმი.

გასათვალისწინებელია,რომპერსონალურმონაცემთადაცვისშესახებ“საქართ
ველოსკანონის მე8 მუხლიმონაცემთადამმუშავებელორგანიზაციას (რომლის
მიზანსაცწარმოადგენსსარეკლამოშეტყობინებისგაგზავნა)ავალდებულებსპირ
დაპირიმარკეტინგისთვისდადგენილიწესებისდაცვას.შესაბამისად,აღნიშნული
წესების დარღვევისთვის პასუხისმგებლობაც სწორედ მონაცემთა დამმუშავებელ
ორგანიზაციასეკისრება.ამდენად,ორგანიზაცია,რომელიციღებსგადაწყვეტილე
ბასპირდაპირიმარკეტინგისგანხორციელებისშესახებ,უნდააფასებდესამათუიმ
კომპანიისმიერშეთავაზებულიმომსახურების,მათშორისშეტყობინებებზეუარის
თქმისმექანიზმისკანონისმოთხოვნებთანშესაბამისობას.
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მონაცემთასხვასახელმწიფოშიდა
საერთაშორისოორგანიზაციაშიგადაცემა

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გა და ცე მა სხვა სა ხელ მ წი ფო სა და სა ერ თა შო რი სო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის 2015 წლის გა ნა მავ ლო ბა შიც აქ ტუ ა ლურ სა კითხად რჩე ბა. 

სა ქარ თ ვე ლო სა და სხვა სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის სხვა დას ხ ვა სფე რო ში თა ნამ შ

რომ ლო ბის ორ მ ხ რი ვი თუ მრა ვალ მ ხ რი ვი შე თან ხ მე ბე ბი, ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის 

აქ ტი უ რო ბა სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, სა ქარ თ ვე ლო ში კერ ძო კომ პა ნი ე ბის ფი

ლი ა ლე ბის და ფუძ ნე ბა და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი ქმნის პერ სო ნა ლურ მო ნა

ცემ თა ტრან ს სა საზღ ვ რო გა და ცე მის ნა კა დის ზრდის სა ფუძ ველს. სა ქარ თ ვე ლო ში 

მოქ მე დი არა ერ თი კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბა ახორ ცი ე ლებს მო ნა ცემ თა სხვა სა ხელ მ

წი ფო ში გა და ცე მას უცხო ე ლი აქ ცი ო ნე რე ბი სა და პარ ტ ნი ო რე ბის მოთხოვ ნით.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მი ერ სხვა სა ხელ მ წი ფო ებ თან და 

სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ

მე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იყო გა მახ ვი ლე ბუ ლი ყუ რადღე ბა პერ სო ნა ლუ რი 

მო ნა ცე მე ბის გა და ცე მის და გა და ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის უსაფ რ თხო ე ბის უზ რუნ ველ

ყო ფის თე მა ზე. გა სა ფორ მე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა

სა და ში ნა არ ს თან და კავ ში რე ბით ინ ს პექ ტო რის აპა რატ თან რამ დე ნი მე სა ხელ

მ წი ფო უწყე ბამ გა ი ა რა კონ სულ ტა ცი ა. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ინ ს პექ ტორ მა 

სა კუ თა რი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გ ლებ ში გა ნი ხი ლა და რე კო მენ და ცი ე ბი მო ამ ზა და 

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს მი ერ გად მოგ ზავ ნილ 7 სა ერ თა

შო რი სო შე თან ხ მე ბის პრო ექ ტ ზე. 

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში მოხ და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სა თა ნა დო 

გა რან ტი ე ბის არ სე ბო ბის სა კითხის შე ფა სე ბა თურ ქეთ სა და 3 სა ერ თა შო რი სო ორ

გა ნი ზა ცი ა ში (დამოუკიდებელ სა ხელ მ წი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბა, ინ ტერ პო ლი და 

ნარ კო ტი კუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის, ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის და მა თი პრე კურ

სო რე ბის უკა ნო ნო ბრუნ ვის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის ცენ ტ რა ლუ რი აზი ის ინ ფორ მა

ცი ი სა და კო ორ დი ნა ცი ის ცენ ტ რი).

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა

რატ ში, კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით მო ნა ცე მე ბის სხვა სა ხელ მ წი ფო ში და სა ერ

თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის გა და ცე მის ნე ბარ თ ვის გა ცე მის მიზ ნით შე მო ვი და 

5 გან ცხა დე ბა, მათ გან 3 სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო დან.
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სამართალშემოქმედებითპროცესში
მონაწილეობა

მსოფ ლი ოს თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვე ბის სა პა სუ ხოდ, ევ რო პის კავ შირ სა და ევ რო პის საბ

ჭო ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მ დებ ლო 

რე ფორ მა ხორ ცი ელ დე ბა. კერ ძოდ, ევ რო კავ ში რი მუ შა ობს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც

ვის ზო გად რე გუ ლა ცი ა სა და პო ლი ცი ი სა და სის ხ ლის სა მარ თ ლის სექ ტორ ში პერ სო ნა

ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის დი რექ ტი ვის მი ღე ბა ზე. ევ რო პის საბ ჭოს ფარ გ ლებ ში კი მიმ დი ნა

რე ობს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რი და მუ შა ვე ბი სას ფი ზი კუ რი პი რე ბის დაც ვის 

შე სა ხებ ევ რო პის საბ ჭოს 108ე კონ ვენ ცი ის მო დერ ნი ზე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბით გა ნი

საზღ ვ რე ბა პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ერ თი ა ნი სტან დარ ტი, მო ქა ლა ქე თა პერ სო

ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვი სა და კა ნონ მ დებ ლო ბის აღ ს რუ ლე ბის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბი. 

რო გორც პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რი და მუ შა ვე ბი სას ფი ზი კუ რი პი

რე ბის დაც ვის შე სა ხებ ევ რო პის საბ ჭოს 108ე კონ ვენ ცი ის მო ნა წი ლე სა ხელ მ წი

ფომ და ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რემ, სა ქარ თ ვე ლომ 

იკის რა ვალ დე ბუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა მა ღალ დო ნე ზე 

დაც ვა, ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად. სწო რედ აღ ნიშ ნულ მი ზანს ემ სა

ხუ რე ბა ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე

ბა თა პა კე ტი, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს სა ქარ თ ვე ლო ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 

დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზე ბას ევ რო კავ ში რი სა და 

ევ რო საბ ჭოს გა ნახ ლე ბულ რე გუ ლა ცი ებ თან. 

წი ნა და დე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს კა ნო ნის მოქ მე დე ბის სფე როს გავ რ ცე ლე ბას რო გორც 

და ნა შა უ ლის თა ვი დან აცი ლე ბი სა და გა მო ძი ე ბის, ოპე რა ტი ულ  სამ ძებ რო ღო ნის ძი ე

ბე ბი სა და მარ თ ლ წეს რი გის დაც ვის მიზ ნე ბი სათ ვის სა ხელ მ წი ფო სა ი დუმ ლო ე ბის თ

ვის მი კუთ ვ ნე ბულ მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტურ და მუ შა ვე ბის შემ თხ ვე ვებ ზე, ისე ნა ხევ რა

დავ ტო მა ტურ და არა ავ ტო მა ტურ და მუ შა ვე ბა ზეც. წი ნა და დე ბე ბით გან საზღ ვ რუ ლია 

გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის ისე თი და მა ტე ბი თი სა ფუძ ვ

ლე ბი, რო გო რი ცა ა, ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე

ბის და მუ შა ვე ბა, თუ ეს აუცი ლე ბე ლია შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე, მხარ

და ჭე რის მიმ ღე ბი პი რის ან სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი პი რის კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სე ბის 

და სა ცა ვად, „ოფიციალური სტა ტის ტი კის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით პირ და პირ 

გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, კა ნონ მ დებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე შექ მ ნი ლი სა არ ქი
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ვო ფონ დი სა და არ ქი ვის მი ერ და მიგ რა ცი ის მო ნა ცემ თა ერ თი ა ნი ანა ლი ტი კუ რი სის

ტე მის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის.

ხაზ გა სას მე ლია ინი ცი ა ტი ვა აუდი ო კონ ტ რო ლის სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე რე გუ ლი

რე ბის შე სა ხებ გან სა კუთ რე ბით იმ პი რო ბებ ში, რო დე საც პრაქ ტი კა ში ფარ თოდ არის 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ამ სა ხით მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა. ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ მომ

ზა დე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა ეხე ბა პირ და პირ მარ კე ტინ გ საც. შე მო თა

ვა ზე ბუ ლია ერ თი ა ნი ვებ პორ ტა ლის შექ მ ნის იდე ა, რო მე ლიც მო ქა ლა ქე ებს მის ცემს 

და მა ტე ბით შე საძ ლებ ლო ბას, პორ ტა ლის მეშ ვე ო ბით, ერთ სივ რ ცე ში, შერ ჩე ვი თად 

გა ნაცხა დონ უარი მათ თ ვის არა სა სურ ველ სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბებ ზე.

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის კა ნო ნი ე რად და მუ შა ვე ბის სტი მუ ლი რე ბი სა და შე საძ

ლო დარ ღ ვე ვე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნე ბის თ ვის წი ნა და დე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს მო ნა

ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლი სა და უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის ნე ბა ყოფ ლო ბით შე მოწ მე ბა საც. 

სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა ით ვა ლის წი ნებს მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის გან ცხა დე ბის 

გან ხილ ვი სა და ინ ს პექ ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის მნიშ

ვ ნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს. მათ შო რის, იხ ვე წე ბა ინ ს პექ ტი რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

პრო ცე დუ რე ბი, საქ მის წარ მო ე ბის დაწყე ბის, შე ჩე რე ბი სა და შეწყ ვე ტის პი რო ბე ბი, 

კონ კ რეტ დე ბა საქ მის გან ხილ ვის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე პი რე ბის უფ ლე ბა მო ვა ლე ო

ბე ბი და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბის ხერ ხე ბი. სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბე ბი ასე ვე 

მიზ ნად ისა ხავს ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის აღ ს რუ ლე ბის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ

მე ბის და ნერ გ ვას, რაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის 

სფე როს გან ვი თა რე ბი სა და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბი სათ ვის. ცვლი

ლე ბე ბი შე მო თა ვა ზე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა

თა კო დექ ს შიც. ვი ნა ი დან კო დექ სით ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და კის

რე ბის თ ვის დად გე ნი ლი 2 თვი ა ნი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აფერ ხებს 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის წე სე ბის დარ ღ ვე ვებ ზე ინ ს პე ტო რის აპა რა ტის შე სა

ბა მის რე ა გი რე ბას, რე კო მენ დე ბუ ლია ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გაზ რ და ერთ წლამ დე. 

ამას თან, ევ რო პუ ლი პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი ნა და დე ბა თა პა კე ტი ით ვა ლის

წი ნებს შე და რე ბით გამ კაც რე ბულ პა სუ ხის მ გებ ლო ბას ისე თი დარ ღ ვე ვე ბის მი მართ, 

რო მე ლიც შე ე ხე ბა დი დი ოდე ნო ბით (100 ან მე ტი მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის შე სა ხებ) მო

ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის წე სის დარ ღ ვე ვას.

2015 წლის სექ ტემ ბერ ში ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ

ლო წი ნა და დე ბა თა პრო ექ ტი გან ხი ლულ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის, სა მი ნის

ტ რო ე ბის, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბის, კერ ძო სექ ტო რის, სა ერ თა შო
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რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. მა თი შე ნიშ ვ ნე ბი 

მაქ სი მა ლუ რად აისა ხა დო კუ მენ ტის სა ბო ლოო ვა რი ან ტ ში, რომ ლის სა მარ თ ლებ რივ 

ექ ს პერ ტი ზა საც ამ ჟა მად ახორ ცი ე ლე ბენ ევ რო პის საბ ჭოს ექ ს პერ ტე ბი. 

2015 წელს ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი ნა ყო ფი ე რად თა ნამ შ რომ ლობ და სა ქარ თ ვე ლოს 

პარ ლა მენ ტის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ცი ის კო მი

ტეტ თან, იური დი ულ სა კითხ თა და სხვა დარ გობ რივ კო მი ტე ტებ თან. კა ნონ მ დებ ლო

ბის სრულ ყო ფის მიზ ნით არა ერ თი რე კო მენ და ცია და დას კ ვ ნა მი ე წო და სა ქარ თ ვე

ლოს პარ ლა მენ ტის შე სა ბა მის კო მი ტე ტებს. კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და სა მარ თ ლებ რი ვი 

ექ ს პერ ტი ზის ფორ მატ ში, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე

სა ბა მი სო ბის კუთხით, შეს წავ ლილ იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბე ბი, 

სა ქარ თ ვე ლოს სა მი ნის ტ რო ე ბი სა და სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბის მი ერ 

მომ ზა დე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტე ბის პრო ექ ტე ბი, მო ნა ცემ თა და მუ შა

ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი თუ მე მო რან დუ მე ბი.

ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა გა ნი ხი ლა „ციფრულ მი წის ზე და სა ტე ლე ვი ზიო მა უწყებ ლო

ბა ზე გა დას ვ ლას თან და კავ ში რე ბით სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი მო სახ ლე ო ბის შე სა ბა

მი სი აღ ჭურ ვი ლო ბით უზ რუნ ველ ყო ფის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 

მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი, ასე ვე „არასაპატიმრო სას ჯელ თა აღ ს რუ ლე ბის 

წე სი სა და პრო ბა ცი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პრო ექ ტი პერ სო ნა ლურ მო ნა

ცემ თა დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის ჭრილ ში. პრო ექ ტის თა ნახ მად, 

პრო ბა ცი ის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს და მის ტე რი ტო რი ულ ორ გა ნო ებს ენი ჭე ბო დათ 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და ე მუ შა ვე ბი ნათ მსჯავ რ დე ბუ ლის შე სა ხებ გან სა კუთ რე ბუ ლი კა

ტე გო რი ის და ბი ო მეტ რი უ ლი მო ნა ცე მე ბი და ამ მიზ ნით პირ და პი რი წვდო მა ჰქო ნო

დათ სა ხელ მ წი ფო და არა სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბებ ში ავ ტო მა ტუ რი და ნა ხევ

რა დავ ტო მა ტუ რი სა შუ ა ლე ბე ბით წარ მო ე ბულ მო ნა ცე მებ ზე. ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა 

მი ზან შე წო ნი ლად მი იჩ ნია პრო ექ ტ ში და ზუს ტე ბუ ლი ყო გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი

ის მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის მიზ ნე ბი და და კონ კ რე ტე ბუ ლი ყო ის მო ნა ცემ თა ბა ზე ბი, 

რომ ლებ ზე პირ და პი რი წვდო მაც წარ მო ად გენ და აუცი ლებ ლო ბას.

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა გა ნი ხი ლა სსიპ  სა ხელ მ წი

ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს მო ნა ცემ თა ბა ზას თან წვდო მის ნორ მა ტი უ

ლად რე გუ ლი რე ბის სხვა დას ხ ვა სა კითხი. მა გა ლი თად:

1.  აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის წარ მოდ გე

ნი ლი პრო ექ ტი, რომ ლის თა ნახ მად, აფხა ზე თის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის დევ
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ნილ თა საქ მე ე ბის დე პარ ტა მენ ტის დევ ნილ თა გან სახ ლე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის 

გან ყო ფი ლე ბას დევ ნილ, სო ცი ა ლუ რად და უც ველ კა ტე გო რი ებ ზე ერ თი ა ნი სა ინ ფორ

მა ციო ბა ზის შექ მ ნის მიზ ნით ეძ ლე ო და სა ქარ თ ვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტ როს მმარ

თ ვე ლო ბის სფე რო ში მოქ მე დი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის  სა ხელ მ წი

ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს მო ნა ცემ თა ელექ ტ რო ნულ ბა ზა ში და ცუ ლი 

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გა მოთხო ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა; 

2. „საქართველოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს დე ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ

თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის წარ მოდ გე ნი ლი პრო ექ ტი; 

3. მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბის პრო ექ ტი „საჯარო და წე სე ბუ ლე ბა ში სტა ჟი რე ბის გავ

ლის წე სი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ“ სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ასე ვე ხაზ გა სას მე ლია ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 

გან ვი თა რე ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სტრუქ ტუ

რუ ლი და პრო ცე დუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. შე მუ შავ და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 

ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის გა ნახ ლე ბუ ლი დე ბუ ლე ბა, თა ნამ შ რო მელ თა ეთი კის კო დექ

სი, რო მე ლი თაც დად გინ და ქცე ვის ნორ მე ბი და სტან დარ ტე ბი, და რე გუ ლირ და აპა

რა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბის ინ ტე რეს თა შე უ თავ სებ ლო ბის, მე სა მე პი რებ თან ურ თი ერ

თო ბი სა და კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის სა კითხე ბი.

ნორ მა ტი უ ლი აქ ტის სა ხით შე მუ შავ და და დამ ტ კიც და სა ჯა რო და კერ ძო და წე სე ბუ

ლე ბებ ში მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბის წე სი, რო მე ლიც არე გუ

ლი რებს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლის ან უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბის (ინსპექტირების) 

ჩა ტა რე ბის პრინ ცი პებს და მიზ ნებს, შე მოწ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძი რი თად პრო ცე

დუ რებს.



ინტერნეტში განხორციელებული 

ყველა ქმედება ტოვებს კვალს!

გამოიჩინე სიფრთხილე 
მონაცემთა გადაცემის 

და
 გაზიარების დროს! 



ინტერნეტში განხორციელებული 

ყველა ქმედება ტოვებს კვალს!

გამოიჩინე სიფრთხილე 
მონაცემთა გადაცემის 

და
 გაზიარების დროს! 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება
 და საგანმანათლებლო საქმიანობა 

 საერთაშორისო და ორმხრივი 
თანამშრომლობა 
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საზოგადოებრივიცნობიერებისამაღლება
დასაგანმანათლებლოსაქმიანობა

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ

ში 2014 წლის ან გა რი შის წარ დ გე ნის შემ დ გომ, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ მა პერ

სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის საქ მი ა ნო ბის ხა რის ხის, ეფექ ტი ა ნო ბის 

და ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გაზ რ დის მიზ ნით მი ი ღო დად გე ნი ლე ბა, სა დაც მო ცე მუ ლი 

იყო რე კო მენ და ცია ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის ცნო ბა დო ბის და მო ქა ლა ქე თა პერ სო

ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის უფ ლე ბე ბის თა ო ბა ზე ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის ხელ

შემ წყო ბი საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ. პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სა კითხებ ზე 

სა ზო გა დო ებ რი ვი ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის შექ მ ნის დღი

დან მი სი საქ მი ა ნო ბის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს, პარ ლა მენ

ტის რე კო მენ და ცი ის შე დე გად კი მი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა კი დევ უფ რო გა ი ზარ და. 

სა ქარ თ ვე ლო ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სტან დარ ტე ბის და სამ კ ვიდ რებ

ლად მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ პრო ცეს ში თი თო ე უ ლი მო ქა ლა ქის ჩარ თუ ლო ბა 

და ინ ტე რე სი. ამის უზ რუნ ველ ყო ფა კი მხო ლოდ სა ზო გა დო ე ბის სა თა ნა დო ინ

ფორ მი რე ბუ ლო ბის პი რო ბებ შია შე საძ ლე ბე ლი . სწო რედ ამი ტომ, 2015 წელს სა

ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ასა მაღ ლე ბელ კამ პა ნი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი 

და ეთ მო მე დი ას თან თა ნამ შ რომ ლო ბას, ჟურ ნა ლის ტე ბის ინ ფორ მი რე ბას ინ ს პექ

ტო რის საქ მი ა ნო ბი სა და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ხებ. ამ მიზ ნით, სპე ცი ა ლუ რად მე დი ა სა შ უა ლე ბე ბის წარ

მო მად გე ნელ თათ ვის ჩა ტარ და ტრე ნინ გი, რა მაც ხე ლი შე უწყო მე დი ის ინ ტე რე სის 

ზრდას პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი მართ. თა ვის 

მხრივ, ინ ს პექ ტო რი და მი სი აპა რა ტის წარ მო მად გენ ლე ბი ყო ველ თ ვის იყე ნებ დ

ნენ დათ მო ბილ სა ე თე რო დროს სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის სა ჭი რო და სა ინ ტე რე სო ინ

ფორ მა ცი ის მი სა წო დებ ლად. 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი ზანს ემ სა

ხუ რე ბო და წლის გან მავ ლო ბა ში მომ ზა დე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა სა ხის ბეჭ დ ვი თი მა სა

ლა, მათ შო რის მო ქა ლა ქე თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ბრო შუ რა, ორე ნო ვა ნი პოს ტე რი 

საზღ ვ რის კვე თის დროს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის შე სა ხებ, რო

მე ლიც გან თავ ს და თბი ლი სის, ბა თუ მის და ქუ თა ი სის აერო პორ ტე ბის სა საზღ ვ რო 

გამ შ ვებ პუნ ქ ტებ ში. 
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აპა რა ტის მი ერ მომ ზად და სო ცი ა ლუ რი რეკ ლა მა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე თვის გან

მავ ლო ბა ში გა დი ო და 24 ცენ ტ რა ლურ და რე გი ო ნულ არ ხ ზე. სო ცი ა ლუ რი რგო ლის  

შე დე გად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის ცნო ბა დო ბა, რაც 

აისა ხა მო ქა ლა ქე თა მო მარ თ ვი ა ნო ბის ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ ზე.

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნი ა ში ეთ მო ბო და 

არას რულ წ ლოვ ნებ სა და სტუ დენ ტებს. 2015 წელს თბი ლის სა და რე გი ო ნებ ში ჩა

ტარ და 9 სა ჯა რო ლექ ცია სტუ დენ ტე ბის თ ვის და 12 სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რა სა

ქარ თ ვე ლოს დიდ ქა ლა ქებ ში  გორ ში, თე ლავ ში, ქუ თა ის სა და ბა თუმ ში კერ ძო და 

სა ჯა რო სექ ტო რის, სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან. სა კონ

სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბი გა ი მარ თა აჭა რის ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კის მთავ რო

ბის აპა რა ტის, გა ნათ ლე ბის, კულ ტუ რი სა და სპორ ტის, ჯან მ რ თე ლო ბი სა და სო ცი

ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტ რო ე ბის, ასე ვე ქ. თბი ლი სის, ქ. ბა თუ მი სა და ქ. ქუ თა ი სის 

საკ რე ბუ ლო სა და მე რი ის წარ მო მად გენ ლებ თან. 

იუს ტი ცი ის სახ ლებ თან და სა ზო გა დო ებ რივ ცენ ტ რებ თან თა ნამ შ რომ ლო ბით მთე

ლი ქვეყ ნის მას შ ტა ბით აღი ნიშ ნა  2015 წლის 28 იან ვარს პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე

ბის დაც ვის სა ერ თა შო რი სო დღე, ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო 26 

მა ისს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის დღი სად მი მიძღ ვ ნილ ღო ნის ძი ე ბა ში და 

ათა სო ბით მო ქა ლა ქეს მი ა წო და ინ ფორ მა ცია მა თი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის მნიშ ვ ნე

ლო ბი სა და ინ ს პექ ტო რი სად მი მი მარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ.  

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ ინ

ფორ მა ცი ის გა სავ რ ცე ლებ ლად ვებ გ ვერ დ თან ერ თად აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა სო ცი

ა ლუ რი ქსე ლე ბი. პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა კითხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 

სი ახ ლე ე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ამას თან, ინ ს პექ ტო რის აპა

რა ტის საქ მი ა ნო ბის სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის გა საც ნო ბად, ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა აპა

რა ტის ვებ გ ვერ დი: www.personaldata.ge. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ორ ჯერ გა ი ზარ და 

ვებ გ ვერ დის ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბა, ხო ლო სო ცი ა ლუ რი გვერ დის მომ ხ მა რე ბელ

თა რა ო დე ნო ბა 3ჯერ არის გაზ რ დი ლი. ოფი ცი ა ლურ მა გვერ დ მა შე ი ძი ნა სა კონ

სულ ტა ციო ფუნ ქ ცი აც. მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბელ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და მო ქა ლა ქე ებს 

სა შუ ა ლე ბა აქვთ მათ თ ვის სა ინ ტე რე სო სა კითხებ ზე ონ ლა ინ რე ჟიმ ში მი ი ღონ პა სუ

ხი. პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე

ბე ბი პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის გა მომ რიცხა ვი ფორ მით სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვ დო მი 

გახ და ვებ გ ვერ დის სა შუ ა ლე ბით. 2015 წელს ასე ვე და ი ნერ გა ფა ი ლუ რი სის ტე მის კა

ტა ლო გე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი რე ეს ტ რი, რო მე ლიც ერ თი მხრივ, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს 
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ორ გა ნი ზა ცი ებს ელექ ტ რო ნუ ლად გა ნა ახ ლონ კა ტა ლო გე ბი, მე ო რე მხრივ კი სა შუ

ა ლე ბას აძ ლევს და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს გა ეც ნონ რა სა ხის მო ნა ცე მებს ამუ შა ვე ბენ 

სა ჯა რო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. 

სა ზო გა დო ე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის მი ზანს ემ სა ხუ რე ბო და ინ ს პექ ტო რის აპა

რა ტის მი ერ გა მოცხა დე ბუ ლი ფო ტო/ ვი დე ო/ პოს ტე რე ბის კონ კურ სი, რო მელ შიც 

მო ნა წი ლე ო ბა 60ზე მეტ მა კონ კურ სან ტ მა მი ი ღო. 

ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი მო ნა წი ლე ობ და სხვა დას ხ ვა სა ხის ფო რუ მებ სა და კონ ფე

რენ ცი ებ ში, მათ შო რის სა ქარ თ ვე ლოს კი ბე რუ საფ რ თხო ე ბი სა და ინ ფორ მა ცი უ ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბის VIII რე გი ო ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ა სა და ინ ტერ ნეტ 

თა ვი სუფ ლე ბის ფო რუმ ში. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტორ მა რამ დე ნი მე სა ჯა რო გან ცხა დე ბა გა ა კე თა პი

რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ თე მებ ზე, რო მე

ლიც 2015 წელს სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვი სა და გა მო ძი ე ბის სა გა ნი გახ და. მათ 

შო რის იყო: გარ დაც ვ ლი ლი პრე მი ერ  მი ნის ტ რის ზუ რაბ ჟვა ნი ას და რა ულ უსუ პო ვის 

პი რა დი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა, ჟურ ნა ლისტ ეკა მიშ ვე ლა

ძის გან ცხა დე ბა, ასე ვე, უკ რა ი ნულ სა იტ ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი სა უბ რის ჩა ნა წე რე ბის, 

წა მე ბი სა და არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბის ფაქ ტე ბის ამ სახ ვე ლი კად რე ბის გავ რ

ცე ლე ბა. ინ ს პექ ტორ მა წა მე ბის მსხვერ პ ლ თა, მა თი ოჯა ხის წევ რ თა უფ ლე ბე ბი სა 

და ღირ სე ბის დაც ვის, ასე ვე, არას რულ წ ლო ვან თა მავ ნე ზე გავ ლე ნი სა გან დაც ვის 

მიზ ნით, კონ კ რე ტუ ლი რე კო მენ და ცი ით მი მარ თა სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა 

სა მი ნის ტ როს, ელექ ტ რო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს და 

მო უ წო და იმ უცხო ურ ინ ტერ ნეტ რე სურ სებ ზე სა ქარ თ ვე ლო დან წვდო მის შეზღუდ ვის 

შე საძ ლებ ლო ბის გან ხილ ვა, სა დაც გან თავ სე ბუ ლი იყო აღ ნიშ ნუ ლი კად რე ბი. ინ

ს პექ ტორ მა ასე ვე მი მარ თა მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს, ორ გა ნი ზა ცი ებს და მო ქა ლა ქე ებს, 

თა ვი შე ე კა ვე ბი ნათ წა მე ბის ამ სახ ვე ლი ჩა ნა წე რე ბის შემ დ გო მი გავ რ ცე ლე ბის გან, 

გან სა კუთ რე ბით, სა ჯა რო და ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში. ინ ს პექ ტორ მა სა მარ თ ლებ რი ვი 

კონ სულ ტა ცია შეს თა ვა ზა ჟურ ნა ლისტ ეკა მიშ ვე ლა ძე სა და თბი ლი სის საკ რე ბუ

ლოს დე პუ ტატ ალე კო ელი საშ ვილს მათ მი ერ უკა ნო ნო თვალ თ ვალ თან და კავ ში

რე ბით გა კე თე ბულ სა ჯა რო გან ცხა დე ბებ ზე. 

კა ნონ მ დებ ლო ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გ ვი სა და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 

სტან დარ ტე ბის ამაღ ლე ბის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო საქ მი ა ნო ბა, კერ ძოდ სა ჯა რო და კერ
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ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა ტრე ნინ გე ბი. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში 49 

ტრე ნინ გი ჩა ტარ და და მო იც ვა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა, თავ დაც ვის, გა რე მო სა 

და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაც ვის, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ რო ე ბი, სა ქარ თ

ვე ლოს პრო კუ რა ტუ რის, იუს ტი ცი ის სახ ლის და სხვა და წე სე ბუ ლე ბე ბის 1300მდე 

თა ნამ შ რო მე ლი და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 172 წარ მო მად გე ნე ლი. 2015 წელს 

მნიშ ვ ნე ლო ვან მიღ წე ვად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ტრე ნინ გე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო

ბის გაზ რ და, მათ შო რის, არამ ხო ლოდ დე და ქა ლა ქის, არა მედ რე გი ო ნე ბის მას შ

ტა ბი თაც. აპა რატ მა და ნერ გა ახა ლი ტრე ნინ გ  მო დუ ლი და ონ ლა ინ რე გის ტ რა ცი ის 

მეშ ვე ო ბით მას ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა ყო ველ თ ვი უ რად შე უძ ლი ათ მცი რე და 

სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის, ად გი ლობ რი ვი თვით მ მარ თ ვე ლო ბე ბის, სა ჯა რო სა მარ თ ლის 

იური დი უ ლი პი რე ბის წარ მო მად გენ ლებს და და ინ ტე რე სე ბულ ფი ზი კურ პი რებს. 

ტრენინგები და საჯარო ლექციები

1600 
მონაწილე

65
ღონისძიება
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პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის პარ ტ ნი ო რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 

ორ გა ნი ზა ცი ე ბის რიცხვს 2015 წელს და ე მა ტა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა და პრო ბა

ცი ის სას წავ ლო ცენ ტ რი, სტო მა ტო ლო გი უ რი კლი ნი კე ბის მარ თ ვის სკო ლა, NIMD 

დე მოკ რა ტი ის სკო ლა და იური დი უ ლი გა ნათ ლე ბის ხელ შეწყო ბის ფონ დი. მო ნა

ცემ თა დაც ვის სა კითხებ ზე ტრე ნინ გე ბის ორ გა ნი ზე ბის მიზ ნით ინ ტენ სი უ რი თა ნამ

შ რომ ლო ბა და იწყო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ თან, ქ. თბი ლი სის მუ ნი ცი პა ლი ტე

ტის საკ რე ბუ ლოს, მე რი ი სა და ა(ა )იპ ბა გა მა ღე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს თან. 

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის სწო რი პრაქ ტი კის დამ კ ვიდ რე ბის მიზ ნით 

გრძელ დე ბო და თე მა ტურ რე კო მენ და ცი ებ ზე მუ შა ო ბაც, 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი 

რე კო მენ და ცი ე ბი ეხე ბა ბი ო მეტ რიუ ლი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბას, ინ ტერ ნეტ სივ რ

ცე ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვას. 
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საერთაშორისოდაორმხრივი

თანამშრომლობა

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობს 

სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ცი ე

ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მი სა და სა ქარ თ ვე ლო ევ რო კავ ში რის ვი ზა ლი

ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში. 

2015 წელს ევ რო კავ ში რის შემ ფა სე ბე ლი მი სია დე ტა ლუ რად გა ეც ნო პერ სო ნა ლურ 

მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის მან დატს, მი სი აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბას, მუ შა ო ბის 

სპე ცი ფი კა სა და აპა რა ტის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ აქ ტი ვო ბებს. შე დე გად, ევ რო

კო მი სი ამ ქვეყ ნის მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის კუთხით გა ტა რე ბუ ლი 

რე ფორ მა და დე ბი თად შე ა ფა სა და სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო 

გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც

ვის მი მარ თუ ლე ბით შე ს რუ ლე ბუ ლად მი იჩ ნი ა.

2015 წელს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის წარ მო მად გენ ლო

ბა სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე, აპა რა ტი აკ რე დი ტე ბუ ლი იქ ნა პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ

თა დაც ვის სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცი ის სრუ ლუფ ლე ბი ან წევ რად და გა ერ თი

ან და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის გლო ბა ლუ რი ქსელ ში (GPEN). 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რი და აპა რა ტის წარ მო მად გენ ლე ბი 

აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ დ ნენ სხვა დას ხ ვა სა ერ თა შო რი სო შეხ ვედ რა სა და კონ ფე

რენ ცი ა ში, რო გო რი ცაა ქ.სტოკ ჰოლ მ ში გა მარ თუ ლი რი გით მე ოთხე ინ ტერ ნეტ ფო

რუ მი, ქ.ტი რა ნა ში, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო

ე ბის 27ე სა მუ შაო შეხ ვედ რა, ქ.მან ჩეს ტერ ში ევ რო პის პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 

დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბის კონ ფე რენ ცი ა, ქ.ბიშ კეკ ში გა მარ თუ ლი 

სა ერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია „მოსახლეობის რე გის ტ რა ცი ა, პერ სო ნა ლუ რი მო

ნა ცე მე ბის დაც ვა და პი რა დი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბა“, ალ ბა ნე თის ქ.დუ რეს ში ცენ ტ რა

ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე

ლო ორ გა ნო ე ბის გა ერ თი ა ნე ბის (CEEDPA) რი გით მე17 სხდო მა.

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე

ობ და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის ავ ტო მა ტუ რი და მუ შა ვე ბი სა და ფი ზი კუ რი პი რე

ბის დაც ვის შე სა ხებ ევ რო პის საბ ჭოს კონ ვენ ცი ის (108ე კონ ვენ ცი ა) სა კონ სულ ტა
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ციო კო მი ტე ტის პლე ნა რულ სხდო მებ ში, სა დაც გა ნი ხი ლე ბო და 108ე კონ ვენ ცი ის 

მო დერ ნი ზა ცი ის სა კითხი, ე.წ. დი დი მო ნა ცემ თა ბა ზე ბის, სა პო ლი ციო სექ ტორ ში 

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვ ის, მგზავ რე ბის მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის, ჯან მ

რ თე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის, ტე რო რიზ

მის წი ნა აღ მ დეგ ბრძო ლის მიზ ნე ბი სათ ვის მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბის სა კითხე ბი და 

სა გა და სა ხა დო მიზ ნე ბი სათ ვის მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტუ რი გა და ცე მის მე ქა ნიზ მე ბი.

2015 წელს მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის პერ სო ნა ლურ მო

ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებ თან ორ მ ხ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბა, 

მათ შო რის იყო რუ მი ნე თის, მა კე დო ნი ის, ალ ბა ნე თი სა და პო ლო ნე თის და მო უ კი

დე ბე ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ე ბი. ქ. ვარ შა ვა ში პო ლო ნე თის პერ სო ნა ლურ 

მო ნა ცემ თა დაც ვის გე ნე რა ლუ რი ინ ს პექ ტო რის ბი უ როს თან გა ფორ მ და ურ თი ერ

თ თა ნამ შ რომ ლო ბის მე მო რან დუ მი, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს პო ლო ნეთ სა და 

სა ქარ თ ვე ლოს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებს 

შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რ მა ვე ბას და ერ თობ ლი ვი ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ

ცი ე ლე ბას. 

2015 წლის გან მავ ლო ბა ში ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მხარ და ჭე რა დო ნო რი ორ გა

ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. ევ რო პის საბ ჭოს ფი ნან სუ რი 

მხა და ჭე რით მიმ დი ნა რე ობს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა

რა ტის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ექ ს პერ ტი ზა ევ რო პის 

საბ ჭოს ექ ს პერ ტე ბის მი ერ. მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბის სა ერ თა შო რი სო 

ცენ ტ რის (ICMPD) პრო ექ ტის „ENIGMA” მხარ და ჭე რით გა ი მარ თა სა მუ შაო შეხ ვედ

რა სა სა მარ თ ლო სის ტე მა ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვას თან და კავ ში რე ბულ 

სა კითხებ ზე, ასე ვე, ტრე ნინ გი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო მად გენ ელ თათ ვის. პერ

სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის შე საძ ლებ ლო ბა თა გაძ ლი

ე რე ბის მიზ ნით, გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა 2016 წლი დან ევ რო კავ ში რის 

და ფი ნან სე ბით იწყებს პრო ექტს, რომ ლის ფარ გ ლებ ში იგეგ მე ბა ინ ს პექ ტო რის აპა

რა ტის ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გაძ ლი ე რე ბა, სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის, შე მუ შა ვე

ბა, ტექ ნი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 

შე სა ხებ მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის დო ნის კვლე ვა და სხვა. 

2015 წე ლი პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის სხვა დას ხ

ვა მი მარ თუ ლე ბით აღი ა რე ბის წე ლი იყო. პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ

ს პექ ტო რის აპა რატ მა მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის გენ დე რუ ლი თა ნას

წო რო ბის საბ ჭო სა და გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ჯილ დო გენ დე რუ ლი 
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ბა ლან სი სათ ვის აღ მას რუ ლე ბელ დო ნე ზე, ასე ვე ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის და 

გან ვი თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტის ჯილ დო სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის უზ

რუნ ველ ყო ფის თ ვის, ხო ლო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია „ახალგაზრდა ად ვო

კა ტებ მა“ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი ყვე ლა ზე კო მუ

ნი კა ბე ლურ სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ად და ა სა ხე ლა. 

საერთაშორისოდაორმხრივითანამშრომლობა




