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ანოტაცია — ინტერნეტი ერთ-ერთი ყველაზე მოთ-

ხოვნადი საშუალებაა დემოკრატიულ საზოგადოებაში. 

თუმცა, ამავე დროს, ის თავისი ხასიათით პერსონალური 

მონაცემების ხელყოფის საფრთხეს შეიცავს.    

კვლევის მიზანია, დადგინდეს პერსონალური მო-

ნაცემების ცნების მოცულობა, გამოიკვეთოს პერსონალ-

ურ მონაცემებსა და კერძო სფეროს შორის მიმართება. 

ამასთან, აუცილებელია, განისაზღვროს სამოქალაქო სა-

მართლის ის ნორმები, რომლებიც ინტერნეტის გამოყე-

ნებისას პერსონალური მონაცემების ხელყოფას უკავ-

შირდება, რათა კერძო ინტერესის დაცვის მექანიზმები 

იყოს ნაპოვნი. შესაბამისად, საყურადღებოა საზოგადო-

ების ინფორმირებისა და პერსონალური მონაცემების 

დაცვის ინტერესებს შორის კონფლიქტის გადაწყვეტის 

პრობლემა. ზოგადი ევროპული სტანდარტები ადასტუ-

რებს, რომ საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობა 

დახვეწას საჭიროებს. ეს განსაკუთრებით შეეხება საქარ-

თველოს სამოქალაქო კოდექსის (შემდგომში - სსკ-ის) მე-

181 მუხლს, ვინაიდან ის არ შეიცავს რაიმე მითითებას, 

თუ რა ღონისძიება გატარდეს პერსონალური მონა-

ცემების დაცვის უფლების შელახვისას პირის კერძო ინ-

ტერესის უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, კვლევაში  

ნაჩვენებია ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის გზები, რომ-

ლებიც უკავშირდება, ერთი მხრივ, დელიქტური სამარ-

თლის უზოგადესი ნორმის (992-ე მუხლი) გამოყენებას, 

მეორე მხრივ კი, საკანონმდებლო ხარვეზის აღმოფხვრას 

კანონის ანალოგიაზე (სსკ-ის მე-18 მუხ.) დაყრდნობით.   

 

საკვანძო სიტყვები — პერსონალური მონაცე-

მები, ინტერნეტი, ინტერნეტეპოქა, ინფორმაცი-

ული საზოგადოება, კერძოსამართლებრივი დაცვა. 
 

 
შესავალი  

პერსონალური მონაცემების კერძოსამარ-

თლებრივი დაცვა ტექნოლოგიურ და ინტერნეტ-

ეპოქაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლე-

მაა. უპირველეს ყოვლისა, კვლევის მიზანია, დად-

გინდეს პერსონალური მონაცემების ცნების მოცუ-

ლობა, რაც სხვა საკვანძო საკითხების სწორად გარ-

კვევის წინაპირობაა. საკითხი აქტუალურია, 

ვინაიდან ეხება, ერთი მხრივ, პერსონალური მონა-

ცემების დაცვას, მეორე მხრივ კი, საზოგადოების 

ინტერესს, მიიღოს ინფორმაცია. თემა უფრო მე-

ტად საინტერესო ხდება, თუ იქნება 

გათვალისწინებული ტექნოლოგიური განვითარე-

ბის ტენდენციები, განსაკუთრებით ინტერნეტი და 

მისი უკიდეგანო შესაძლებლობები. ამდენად, 

უნდა განისაზღვროს, როგორია კერძო სფეროს 

დაცვის ფარგლები, სად იწყება და წყდება 

საზოგადოების ინფორმირების ინტერესი. ამ 

გაგებით, მნიშვნელოვანია საჯარო და კერძო 

ინტერესთა კონფლიქტის ძირითადი არსის 

ჩვენება ევროპულ სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში, რათა დადგინდეს ეროვნულ და 

ევროპულ მიდგომებს შორის მიმართება.  

გარდა ამისა, პრობლემას ბუნდოვანებას 

მატებს ისიც, რომ საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის (შემდგომში - სსკ-ის) მე-181 მუხლში 

არაა მითითება, თუ რა ღონისძიების გამოყენება 

შეიძლება პერსონალური მონაცემების დაცვის 

უფლების შელახვისას, არაა განსაზღვრული 

ხელყოფის იურიდიული შედეგები. შესაბამისად, 

გასარკვევია, როგორ უნდა დაიცვას კერძო პირმა 

თავისი ინტერესი პერსონალურ მონაცემებზე. 

ამდენად, ეს ნაშრომი არის მცდელობა, 

დადგინგდეს კერძო სამართალში პერსონალური 

მონაცემების დაცვის საფუძვლები და მათთან 

დაკავშირებული ინტერნეტის მომწესრიგებელი 

ნორმების ფონზე საზოგადოების ინფორმირების 

ინტერესი, რათა მათ შორის კონფლიქტის 

გადაწყვეტის გზებიც იყოს ნაჩვენები.   

 

1. კერძო ცხოვრება და პერსონალური მონაცემები 



პერსონალური მონაცემი პირადი ცხოვრების 

ხელშეუხებლობის ნაწილია [1], რომელიც დაცუ-

ლია საქართველოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლით. 

საქმე ისაა, რომ პიროვნებასთან მჭიდროდ 

დაკავშირებული სხვადასხვა სფეროს დაცვისა და 

მათი უზრუნველყოფის თავისებურებების გათვა-

ლისწინებით, მიზანშეწონილია, მოხდეს სფეროთა 

ტიპოლოგია, რათა დადგინდეს, როგორია ჩარევის 

ფარგლები: პირველ რიგში, ყველაზე ფართოა 

კერძო ცხოვრება, ანუ სფერო, რომელშიც შედის 

არასაჯარო საწყისებზე აგებული ურთიერთობები. 

კერძო სფეროში მოიაზრება ქონებრივი საკითხები, 

პირადი თუ ინტიმური სფეროები და სხვა. მეორე, 

პირადი სფერო შედის კერძო ცხოვრებაში, ხოლო 

ინტიმური სფერო არის ყველაზე ვიწრო და 

მგრძნობიარე ნიშნით განსაზღვრული, შესაბამი-

სად, ყველაზე მეტად ხელმიუწვდომელი საზოგა-

დოებისთვის. კერძო და პირად სფეროებს შორის 

ისეთივე დამოკიდებულებაა, როგორიცაა გვარისა 

და სახის მიმართება [2]. უფრო კონკრეტულად 

კერძო ცხოვრება უნდა მოიცავდეს მონაცემთა 

ხელმისაწვდომობის ასპექტს, რომელშიც, გარდა 

პირადი მონაცემების შეზღუდული ხელმისაწვდო-

მობისა, შედის მათ გავრცელებასა თუ გაცემაზე 

კონტროლი [3]. კონტროლი მოიაზრებს ინფორმა-

ციულ თვითგამორკვევას [4], რომლის გამოვლენის 

ერთ-ერთი ფორმაა კომუნიკაციის პირადულობა, 

ხელშეუხებლობა [5], რაც მნიშვნელოვანია პერ-

სონალური მონაცემების უზრუნველსაყოფად. 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ ქვეპუნ-

ქტის მიხედვით, პერსონალურია ისეთი ინფორმა-

ცია, რომელიც უკავშირდება იდენტიფიცირებულ 

ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს.  

1. „ნებისმიერ ინფორმაციაში“ მოიაზრება 

სხვადასხვა სახის, ფორმატისა და შინაარსის ინ-

ფორმაცია. პერსონალური მონაცემები შეიძლება 

იყოს ობიექტური (მაგალითად, ცნობა სტუდენტის 

სტატუსის შესახებ ან სახელფასო ცნობა) და სუ-

ბიექტური ხასიათის – მოსაზრებები, შეფასებები, 

რომლებიც ცნობების ჭრილშია მოცემული 

(მაგალითად, რეკომენდაცია სამსახურში პირის 

მიღების შესახებ). არაა მნიშვნელოვანი, ინფორ-

მაცია სიმართლეს შეესაბამება თუ არა [6].  

2. ეს მონაცემები „პირდაპირ ან არაპირდა-

პირ“ უნდა დაუკავშირდეს პირს. შესაბამისად, 

პერსონალურ მონაცემებად რომ განიხილებოდეს 

ინფორმაცია, საქმე უნდა შეეხოს არა ცალკე აღე-

ბულ ინფორმაციას, არამედ ისეთ ცნობებს, რომ-

ლებიც კონკრეტულ ინდივიდს უკავშირდება  და 

მისი იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა [7].  

3. ინდივიდი, რომელსაც უკავშირდება ინ-

ფორმაცია, უნდა იყოს იყოს იდენტიფიცირებული 

ან იდენტიფიცირებადი, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ასეთი ინფორმაცია არ იქნება პერსონალური [6]. 

პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებე-

ლია დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება მნიშ-

ვნელოვანი ძალისხმევის გარეშე, რომელიც იძლე-

ვა მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირების სა-

შუალებას.  აქვე არსებობს განსაკუთრებული კატე-

გორიის ე.წ. „მგრძნობიარე“ მონაცემები, რომლებ-

საც განეკუთვნება რასობრივი ან ეთნიკური კუთ-

ვნილების, პოლიტიკური, რელიგიური თუ ფილო-

სოფიური შეხედულებების, ან პირის პროფკავშირ-

ში წევრობის ფაქტის, მისი ჯანმრთელობის მდგო-

მარეობის თუ სქესობრივი ცხოვრების დეტალების 

შესახებ ცნობები. ისინი დადგენილია 108-ე კონ-

ვენციით და მონაცემთა დაცვის დირექტივით [8]. 

ეს მონაცემები გაძლიერებულ დაცვას მოითხოვს 

და ამიტომ ექვემდებარება მკაცრ სამართლებრივ 

მოწესრიგებას. საგულისხმოა, რომ იდენტიფიცი-

რებულად მიიჩნევა ფიზიკური პირი, თუ ინფორ-

მაცია მისი ვინაობის შესახებ ცნობილია, ხოლო 

იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირად შეიძლება 

ჩაითვალოს ის, ვინც შეიძლება დადგინდეს დამა-

ტებითი ინფორმაციის მოძიების შედეგად [9].  

4. ინფორმაცია უნდა უკავშირდებოდეს ფი-

ზიკურ პირს, რათა ის პერსონალურ მონაცემად 

ჩაითვალოს [6]. მართალია, ევროკავშირისა და 

ევროპის საბჭოს ფარგლებში სახელმწიფოს შეუძ-

ლია გაავრცელოს პერსონალური მონაცემების 

დაცვის კანონმდებლობა იურიდიულ პირებზეც 

(იხ.: ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენცია, მე-3.2(ბ 

მუხლი); 95/46/EC დირექტივა, 24-ე პუნქტი), 

მაგრამ  საქართველოს შემთხვევაში პერსონალური 

მონაცემების დაცვის კანონმდებლობა მხოლოდ 

ფიზიკურ პირებზე ვრცელდება. თუ თვით 

უშუალოდ პირის შესახებ მონაცემები მუშავდება, 

ასეთი პირი მიიჩნევა „მონაცემთა სუბიექტად“. რაც 

შეეხება მონაცემთა დაცვის უფლებას, ის გამომდი-

ნარეობს პირადი ცხოვრების დაცვის უფლებიდან 

და ვინაიდან პირადი ცხოვრების კონცეფცია ადა-

მიანებს ეხება, მონაცემთა დაცვის უპირველეს ბე-

ნეფიციარადაც ითვლება ფიზიკური პირი [10]. 

ამდენად, პერსონალური მონაცემების ცნება 

ფართოა და მოიცავს უშუალოდ პირის თუ მისი 

პიროვნების შესახებ ყველა მონაცემს [11]. 

ასევე, „ელექტრონული კომუნიკაციების შესა-

ხებ“ კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, საიდუმლოა 

ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების მომხმა-

რებლისა და ასევე მომხმარებლის მიერ ამ კომუ-

ნიკაციით გადაცემული ინფორმაცია, ინფორმა-

ციის მიმწოდებელმა უნდა დაიცვას საიდუმლო-

ება. აქედან გამონაკლისი კანონით სპეციალურად 

დაშვებულია ოპერატიული საქმიანობის მიზნე-

ბისთვის. ამ კანონშიც დადგენილია ვალდებულე-



ბები კერძო პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი კი მხოლოდ 

საჯარო დაწესებულებებზე ვრცელდება [12]. 

თუმცა, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შე-

სახებ“ კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახ-

მად, ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება გარ-

კვეულ შემთხვევებზე, როგორიცაა: ა) ფიზიკური 

პირის მიერ მონაცემთა აშკარად პირადი მიზნების-

თვის დამუშავება, როცა მათი დამუშავება არ 

უკავშირდება მის სამეწარმეო ან პროფესიულ საქ-

მიანობას; ბ) სასამართლოში სამართალწარმოების 

მიზნებისათვის მონაცემთა დამუშავება;  გ) სახელ-

მწიფო უსაფრთხოების (მათ შორის, ეკონომიკური 

უსაფრთხოების), თავდაცვის, სადაზვერვო მიზნე-

ბისთვის დამუშავება დ) სახელმწიფო საიდუმლო-

ებისთვის მიკუთვნებული ინფორმაციის (გარდა 

დანაშაულის თავიდან აცილებისა და გამოძიების 

თუ სხვა მსგავსი მონაცემების) დამუშავება. 

ცხადია, მნიშვნელოვანია ამ მონაცემების და-

მუშავება, რომელიც, ევროპული დირექტივის 

მსგავსად [13], „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ კანონის მე-2 მუხლის „დ“ პუნქტში გან-

საზღვრულია. მონაცემთა დამუშავებაში მოიაზრე-

ბა ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების 

გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული 

ნებისმიერი მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩა-

წერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიო- ან ვიდეოჩაწერა, 

ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხო-

ვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა გადაცე-

მის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომ-

ად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან კომბინაცია, 

დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება [14]. 

ამასთან, „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფ-

ლების შესახებ“ კანონის 1-ლი მუხლის „ღ“ 

პუნქტის მიხედვით, მასმედია მასობრივი კომუნი-

კაციის ბეჭდვითი ან ელექტრონული საშუალებაა, 

მათ შორის ინტერნეტი. ინტერნეტის მნიშვნელობა 

თანამედროვე დემოკრატიული საზოგადოების-

თვის ძალიან დიდი და ყოველდღიურად მზარ-

დია. ის განიხილება, როგორც ადამიანთა კომუ-

ნიკაციის, მოსაზრებების გაცვლის ეფექტური და 

მოსახერხებელი საშუალება. ამასთან, თითოეულ 

პირს აქვს უფლება, თვითონ აირჩიონ თემები, 

ინტერესები და პირთა წრე, ვისთანაც ამ საკით-

ხების ირგვლივ კომუნიკაცია სურთ. ინტერნეტი 

არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა ასეთი საჯარო 

ან კერძო ურთიერთობებისთვის. ამიტომ, თუ არ 

იქნება ინფორმაციის დაცულობის და პირთა 

ანონიმურობის დაცვის შესაბამისი გარანტია, 

აღნიშნული კითხვის ქვეშ დააყენებს პერსონალ-

ური სფეროს დაცულობას, დააბრკოლებს ამ 

გზით კომუნიკაციას ნებისმიერ სფეროში. ეს, სა-

ბოლოო ჯამში, ხელს შეუშლის დემოკრატიული 

პროცესების განვითარებას. აქ უმნიშვნელოვანესია 

სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, უზ-

რუნველყოს პირადი ცხოვრების პატივისცემა და 

ამ უფლებით ეფექტიანი სარგებლობა. თუმცა სა-

ხელმწიფოს აქვს ნეგატიური ვალდებულება, არ 

ჩაერიოს კონსტიტუციის მე-20 მუხლით დაცუ-

ლი უფლებებით სარგებლობაში და, შესაბამი-

სად, უზრუნველყოს პიროვნების დაცვა [15]. 

პრობლემა საყურადღებოა, როცა ელექტრონული 

საშუალებით ხდება მონაცემების დამუშავება, რაც 

შეიძლება ინტერნეტის გამოყენებასაც შეეხოს. 

ამდენად, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ძირითადი არსი გამოიხატება ამ ინფორმაციის და-

მუშავების კანონიერების უზრუნველყოფით. მო-

ცემულ შემთხვევაში მონაცემების დამუშავების კა-

ნონიერება დგინდება შემდეგი კრიტერიუმებით: 

მონაცემები უნდა დამუშავდეს კანონიერად, კანო-

ნით დადგენილი მიზნებისათვის; დამუშავების-

თვის აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის თან-

ხმობა ან კანონით დადგენილი მკაფიო საფუძვე-

ლი; დაუშვებელია დელიკატური ხასიათის მონა-

ცემების (პირის რასობრივი კუთვნილება, სექსუ-

ალური ორიენტაცია, მრწამსი და რელიგია, ჯან-

მრთელობის მდგომარეობა და ა.შ.) დამუშავება; 

მონაცემთა სუბიექტი უნდა იყოს ინფორმირებუ-

ლი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების ფაქტის 

შესახებ და ხელი მიუწვდებოდეს საკუთარ პერსო-

ნალურ მონაცემებზე და ა.შ. პერსონალურ მონა-

ცემთა დაცვის პრაქტიკა ევროპულ კონტექსტში, 

ძირითადად, სწორედ დამუშავების კანონიერების 

დადგენის მიმართულებით ვითარდებოდა [12].  

 

2. სსკ-ის მე-181-ე მუხლი და ზოგადი ევროპული 

სტანდარტები 

სსკ-ის მე-181-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

მიხედვით, პერსონალური მონაცემების მიღების 

უფლება წარმოიშობა, თუ შემდეგი წინაპირობები 

კუმულაციურად არსებობს: ა) პერსონალური მონა-

ცემები და ჩანაწერები; ბ) დაინტერესებული პირის 

ნება მათი ასლების მიღებაზე; გ) ეს მონაცემები 

უშუალოდ ამ პირს უნდა ეხებოდეს და დ) მონაცე-

მების მიღება არ გამოირიცხება სხვა გარემოებით.  

პირს შეუძლია ისეთი პერსონალური მონაცე-

მების გაცნობა, რომლებიც მის ფინანსურ/ ქონებ-

რივ მდგომარეობას ან სხვა კერძო საკითხებს უკავ-

შირდება. ამდენად, ცხადია, რომ პირის ფინანსური 

თუ ქონებრივი მდგომარეობა კერძო ხასიათისაა, 

თუმცა იმისათვის, რომ კანონმდებელს მოეცვა 

სხვა კერძო ასპექტებიც, მუხლიც განაზოგადა. ეს 

ბუნებრივიცაა, ვინაიდან კერძოა სფერო, რომელიც 

არაა საჯარო [16]. ასევე,  ვინაიდან კანონმდებელი 

ხაზგასმით მიუთითებს მონაცემებისა და ჩანაწე-

რების ასლების მიღებაზე, ცხადია, ივარაუდება, 



რომ დაინტერესებულ პირს შეუძლია პერსონალ-

ური მონაცემებისა თუ ჩანაწერების დედნების 

გაცნობა, მაგრამ არა მიღება. მონაცემთა სუბიექტს 

აქვს მათი მხოლოდ ასლების მიღების უფლება.  

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კა-

ნონის მე-2 მუხლის „ვ“ პუნქტის თანახმად, ნების-

მიერი ფიზიკური პირი, რომლის შესახებ მონაცე-

მებიც მუშავდება, იწოდება მონაცემთა სუბიექტად. 

ეს პირი უფლებამოსილი პირია, ანუ იმ ინფორ-

მაციის სუბიექტი, რომელსაც, სანივთოსამარ-

თლებრივი გაგებით, საიდუმლოს განკარგვის უფ-

ლება ეკუთვნის [17]. ამასთან, მთავარია, მას შემ-

დეგ, რაც მონაცემთა სუბიექტი შესაბამის ინფორ-

მაციას მიიღებს, მან ზეპირად, სატელეკომუნიკა-

ციო ან სხვა საშუალებით გამოხატოს მონაცემთა 

განსაზღვრული მიზნით დამუშავებაზე ნებაყოფ-

ლობითი თანხმობა, რომლითაც შესაძლებელია 

ნათლად დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება 

(„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანო-

ნის მე-2 მუხლის „ზ“ პუნქტი). სხვა კრიტერიუმს 

კანონმდებელი ამ შემთხვევის მიმართ არ ადგენს. 

თუმცა, თუ კანონით განსაზღვრულია მონა-

ცემთა მიღების გამომრიცხველი გარემოებები, 

ცხადია, შესაძლებელია პერსონალური მონაცემე-

ბისა თუ ჩანაწერების ასლების მიღებაზე უარის 

თქმა. ეს ის შემთხვევებია, როცა შესაძლებელია 

უშუალოდ ამ ქმედებით შეექმნას სხვათა ინტერესს 

(მაგალითად, კომერციულ ან სხვა ინფორმაციის 

საიდუმლოებას) ხელყოფის საფრთხე. 

რაც შეეხება ინფორმაციის გასაჯაროებაზე 

უარს, ის არ შეიძლება გამართლდეს, თუ სახელ-

მწიფო ორგანო ვერ დაამტკიცებს, რომ ინფორმაცია 

პასუხობს მკაცრად დადგენილ სამ მოთხოვნას: ა. 

ინფორმაცია ეხება კანონით დადგენილ მიზნებს; ბ. 

ამ ინფორმაციის გასაჯაროებამ შეიძლება მნიშვნე-

ლოვანი ზიანის მიყენების საფრთხე შეუქმნას მო-

ცემულ ლეგიტიმურ მიზანს; გ. მიზანი, რომლის 

ხელყოფის საფრთხეც არსებობს, უფრო მეტად არ-

სებითი უნდა იყოს, ვიდრე საზოგადოების ინტე-

რესი, მიიღოს ინფორმაცია [18]. 

ამასთან, სსკ-ის მე-181-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 

თანახმად, ინფორმაციის გაცემაზე უარის დაუშ-

ვებლობის პრინციპი მოქმედებს, თუ (ა) არსებობს 

პერსონალური მონაცემები ან ჩანაწერები, (ბ) 

რომლების მიღებაზეც დაინტერესებულმა (უფლე-

ბამოსილმა) პირმა აშკარად გამოხატა ნება.  

სსკ-ის მე-181-ე მუხლის მესამე ნაწილი 

ნებისმიერ პირს აკისრებს სხვისთვის პერსონალ-

ური მონაცემების გადაცემის მოვალეობას, თუ 

ერთდროულად არის შემდეგი წინაპირობები: ა) 

ნებისმიერი პირი; ბ) მასთან დაცული პერსო-

ნალური მონაცემები და ჩანაწერები; გ) სხვა პირის 

მიერ გამოხატული თხოვნა პერსონალური მონაცე-

მების გადაცემაზე; დ) იმ პირის თანხმობა, რომ-

ლის პერსონალური მონაცემები უნდა გადაიცეს. 

თუმცა ეს, ასევე, მონაცემთა მიმღებს ავალებს 

კონფიდენციალობის დაცვას.  

საქმე ისაა, რომ პირი, რომელიც პერსონალურ 

მონაცემებს მიიღებს, გახდება ამ მონაცემების 

მატარებელი. ის, ვინც არც საიდუმლოს მფლო-

ბელი და არც საიდუმლოს მატარებელი არაა, 

ითვლება მესამე პირად. საიდუმლოს მატარებელს 

აქვს ამ მონაცემების განკარგვის უფლება, 

რომელიც, საიდუმლოს მფლობელისგან განსხვა-

ვებით, პირველად ხასიათს კი არ ატარებს, არამედ 

ნაწარმოებია.  შესაბამისად, ის მისთვის ცნობილ 

საიდუმლოს უნდა მოეპყრას ისე, როგორც საიდ-

უმლოს მფლობელს სურს, ან საიდუმლოს დაცვის 

ინტერესს შეესაბამება. საიდუმლოს მფლობელის 

ნებაა, საიდუმლოს მატარებელმა უმკაცრესად 

დაიცვას კონფიდენციალობა, ან საიდუმლო გადას-

ცეს მხოლოდ მესამე პირთა განსაზღვრულ წრეს. 

თუ საიდუმლოს მატარებელი ატყობინებს სხვას 

საიდუმლოს მფლობელის სურვილის საწი-

ნააღმდეგოდ, მაშინ საიდუმლოებაც მჟღავნდება 

და ინტერესიც ილახება. თუმცა, თუ არაა ცნობილი 

საიდუმლოს მფლობელის ნება, აქ ამოსავალი 

უნდა იყოს ობიექტური ინტერესი, როგორც ახალი 

მასშტაბი. საიდუმლოს მატარებელი ისე უნდა მო-

იქცეს, როგორც საიდუმლოების საალბათო ნებას 

ყველაზე უფრო შეესაბამება, ან ისე, როგორც თი-

თოეული კორექტული და ლოიალური ადამიანი 

მოიქცეოდა [17]. ამდენად, ინფორმაციის მიღების 

ინტერესი არ დაკმაყოფილდება, თუ უფლებაში 

ჩარევა ხდება უფლებამოსილი პირის თანხმობის 

გარეშე. ამ ჩარევის ლეგიტიმაციისთვის უნდა 

არსებობდეს სამართლებრივი საფუძველი [19]. 

პერსონალური მონაცემები, როგორც პირადი 

ცხოვრების ნაწილი, დაცულია ადამიანის უფლე-

ბათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით [9]. 

პირს არ უნდა შეეზღუდოს პირად საბუთებთან 

ხელმისაწვდომობა, რათა აღნიშნულმა ხელი არ 

შეუშალოს სასამართლოს ხელმისაწვდომობის უფ-

ლების ეფექტურ რეალიზებასა და საკუთარი უფ-

ლებების ქმედით დაცვას [20]. ამასთან, შიდა ნორ-

მები უნდა შეიცავდეს უფლების ბოროტად გამოყე-

ნებისგან დაცვის ადეკვატურ გარანტიებს [21].  

ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ 

პერსონალური მონაცემების (თითის ანაბეჭდები 

და დნმ) შენახვას შეიძლება გამართლება ჰქონდეს, 

თუ ჩარევა კანონს შეესაბამება, ის აუცილებელია 

დემოკრატიულ საზოგადოებაში და ემსახურება 

ლეგიტიმური მიზნის განხორციელებას. პირადი 

ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში ჩარევა რომ 

ლეგიტიმური იყოს, ის უნდა განხორციელდეს კა-

ნონის შესაბამისად, კანონი კი, თავის მხრივ, უნდა 



იყოს ზუსტი და ნათელი, რათა გასაგებად განსაზ-

ღვროს პერსონალური მონაცემების შენახვა-გამო-

ყენების სისტემასთან დაკავშირებული ზომების 

ფარგლები და მათი შეფარდების წესები, ასევე და-

აწესოს მინიმალური გარანტიები. ამასთან, პირადი 

სფეროს დაცვა არ უნდა შესუსტდეს თანამედროვე 

ტექნოლოგიები გამოიყენებისას ნებისმიერ ფასად 

და მათი ფართო გამოყენების პოტენციური სარგებ-

ლის ფრთხილი დაბალანსების გარეშე [22]. 

ასევე, დადგინდა, თუ რა საფრთხეებს შეიცავს 

ინტერნეტქსელზე დაუფიქრებლად განთავსებუ-

ლი ფოტოები თუ საუბრის ნაწყვეტები, რომლებიც 

მთელი ცხოვრების განმავლობაში კვალდაკვალ 

დაჰყვება ადამიანს. ამერიკაში რთულია, ზიანის 

მომტანი ინტერნეტწარსულისგან თავის დაღწევა 

და ინტერესის დაცვა. ამ მიზნით საფრანგეთში 

გაჩნდა ე. წ. „დავიწყების უფლება“, რომლითაც 

მომხმარებელს უნდა ჰქონდეს მოლოდინი იმისა, 

რომ თუ მას მისი მონაცემების შენახვის სურვილი 

არ აქვს და არც ინფორმაციის შენახვის საფუძვლი-

ანი მიზეზი არსებობს, მოიხსნას ის ინტერნეტსივ-

რციდან. ინტერნეტით სარგებლობა, თავის მხრივ, 

ღირსების დაცვას არ უნდა ხელყოფდეს [23].   

108-ე ევროპული კონვენციისა და მონაცემთა 

დაცვის დირექტივის მიხედვით, ეროვნული კა-

ნონმდებლობით უნდა იყოს განსაზღვრული სა-

მართლებრივი დაცვის საშუალებები და მონაცემ-

თა დაცვის უფლების დარღვევისთვის - სანქციები, 

მექანიზმები, მიუხედავად საზედამხედველო 

ორგანოსთვის მიმართვის შესაძლებლობისა. ეს 

სანქციები უნდა იყოს ეფექტური, ეკვივალენტური, 

პროპორციული და ქმედითი [10].  

 

3. ხელყოფის იურიდიული შედეგები 

თითოეულ პირს აქვს უფლებამოსილება, 

თვითონ განსაზღვროს თავისი მონაცემების გადა-

ცემისა და გამოყენების საკითხი (ზოგადი პიროვ-

ნული უფლება). ამასთან, ინფორმირების ინტერეს-

ზე დაყრდნობით დაინტერესებულ პირს შეუძლია 

დასაშვები ინფორმაციის მიღება [19]. ამ პროცესში 

ხშირად შეეჯახება კერძო სფეროს საჯარო ინტე-

რესი და გარკვეულ შემთხვევებში კერძო სფეროში 

ჩარევა შეიძლება საჯარო ინტერესის უზრუნველ-

ყოფით გამართლდეს კიდეც [24].  

თუ დავაკვირდებით სსკ-ის მე-181 მუხლს, აქ 

არაა განსაზღვრული პერსონალური მონაცემების 

უნებართვო გაცემის იურიდიული შედეგები. ეს 

საერთაშორისო სტანდარტს არ შეესაბამება, ვინა-

იდან კანონი უნდა ითვალისწინებდეს უფლების 

დარღვევისთვის ეფექტურ, ეკვივალენტურ, პრო-

პორციულ სანქციებს [10]. ეს აქტუალურია, ვინა-

იდან ინტერნეტით სიტყვის გავრცელების ზრდას-

თან ერთად რთულია, წონასწორობა დამყარდეს 

მოსაუბრეების და ცილისმწამებლური თუ ღვარ-

ძლიანი სიტყვით დაზარალებულთა ინტერესებს 

შორის. საკითხი უფრო საგულისხმოა, თუ საქმე 

ეხება ანონიმი ავტორების მიერ ინტერნეტის გამო-

ყენებას; ანონიმურად აზრის გამოხატვამ შეიძლება 

გამოიწვიოს სერიოზული ზიანი, რაც შეიძლება 

აისახოს შეურაცხყოფასა თუ ცილისწამებაში [25].  

პირველ რიგში, თუ, ჩანაწერის შინაარსიდან 

დადგინდა პატივის, ღირსების,  საქმიანი რეპუტა-

ციის ან პირადი საიდუმლოების ხელყოფა, უნდა 

გაირკვეს, ეს შედეგი მოჰყვა თუ არა მართლსაწი-

ნააღმდეგო და ბრალეულ ქმედებას. შესაბამისად, 

თუ ინტერესის შელახვა გამოწვეულია სწორედ 

ასეთი ქმედებით, დაზარალებულს წარმოეშობა 

უფლება, მოითხოვოს ქონებრივი ზიანის კომპენსა-

ციასთან ერთად არაქონებრივი ზიანის ანაზ-

ღაურებაც [26]. საქმე ისაა, რომ ინფორმაციისა და 

მოქმედების თავისუფლება იქ მთავრდება, სადაც 

სხვათა ინტერესი იწყება [19]. თუ ამ ინტერესთა 

გადაკვეთის შედეგად დადგა ზიანი, რომელიც 

საჯარო ინტერესით არაა გამართლებული, 

აღნიშნულს შეიძლება მოჰყვეს დელიქტური 

პასუხისმგებლობა (სსკ-ის 992-ე მუხლი). 

საკითხი აქტუალურია, ვინაიდან აქ უნდა 

დამტკიცდეს, ერთი მხრივ, პერსონალური მონაცე-

მების დაცვის ინტერესის შელახვა, მეორე მხრივ 

კი, მასა და სსკ-ის მე-18 მუხლით დაცულ რომე-

ლიმე პირადი სიკეთის ხელყოფას შორის მიზე-

ზობრივი კავშირის არსებობა, რათა სსკ-ის მე-18 

მუხლით განსაზღვრული დაცვის ღონისძიება 

იქნეს გამოყენებული. თუ ორივე ერთად ვერ დად-

გინდა, მაშინ ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების 

მოთხოვნის დაკმაყოფილებაც ვერ მოხერხდება.  

პრობლემა უფრო მეტად საყურადღებოა, თუ 

საქმე შეეხო პერსონალური მონაცემების გაცემის ან 

კონფიდენციალობის დარღვევის დროს არაქონებ-

რივი ზიანის ანაზღაურებას, ვინაიდან, სსკ-ის 413-

ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, არამატე-

რიალური ზიანის კომპენსირდება „მხოლოდ 

კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევებში.“ 

ეს ნორმა გამორიცხავს არაქონებრივი ზიანის 

ანაზღაურების მოთხოვნის დაკმაყოფილების 

შესაძლებლობას, თუ კანონით პირდაპირ არ არის 

ასეთი მოთხოვნის დაკმაყოფილება დადგენილი. 

ესე იგი, თუ ნორმაში აღნიშნულია „ზიანის 

ანაზღაურება“ და პირდაპირ არაა მითითებული 

არაქონებრივი ზიანის კომპენსირების შესაძლებ-

ლობა, იგულისხმება, რომ უნდა ანაზღაურდეს 

ქონებრივი ზიანი [27]. ამდენად, კანონმდებლის 

მიზანია, შეზღუდოს ამ ნორმის დაუსაბუთებელი 

გაფართოება, რათა უზრუნველყოს სამოქალაქო 

ბრუნვის სტაბილურობა და წესრიგი [28]. 

ამდენად, სსკ-ის მე-181-ე მუხლში ვინაიდან არ 



წერია პერსონალური მონაცემების გაცემისა თუ 

კონფიდენციალობის დარღვევისას არაქონებრივი 

ზიანის ანაზღაურებაზე, ის არ ანაზღაურდება. 

მოცემულ შემთხვევაში მოსარჩელეს მტკიცების 

ტვირთი არის გართულებული, ვინაიდან მან უნდა 

დაასაბუთოს, რომ პერსონალური მონაცემების 

გაცემამ თუ კონფიდენციალობის დარღვევამ გა-

მოიწვია რომელიმე პირადი არაქონებრივი უფლე-

ბის ხელყოფა, რათა დაკმაყოფილდეს არაქონებ-

რივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა სსკ-ის მე-

18 მუხლის მე-6 ნაწილზე დაყრდნობით.   

სავარაუდოა, რომ აქ საქმე ეხება სამოქალაქო 

კოდექსში არსებული ხარვეზის კანონის ანალოგი-

ის გზით შევსებას. კანონის ანალოგია დაიშვება, 

თუ არსებობს შემდეგი წინაპირობები: 1. შემთხვე-

ვას, რომელიც სამართლებრივ მოწესრიგებას საჭი-

როებს, აქვს იურიდიული მნიშვნელობა [29]; 2. ამ 

ურთიერთობის რეგულირების წესი არაა უშუალ-

ოდ კანონში [30], მხარეთა შეთანხმებით ან საქმი-

ანი (სავაჭრო) ბრუნვის ჩვეულებით განსაზღვრუ-

ლი [31]; 3. არსებობს მსგავსი ურთიერთობის მომ-

წესრიგებელი ნორმა [29]. 4. გამორიცხება გამოსა-

ყენებულ ნორმასა და იმ ურთიერთობას შორის წი-

ნააღმდეგობა, რომელიც უნდა დარეგულირდეს 

[31]. კანონის ანალოგიის დროს გამოსაყენებელი 

კანონი არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ამ ვალდებუ-

ლების (ურთიერთობის) არსს [32]. ამასთან, აქ არ 

უნდა იკრძალებოდეს ანალოგია [33]. ამდენად, 

ზემოაღნიშნული გარემოებების არსებობისას შე-

საძლებელია კანონით ანალოგიის გზით 

აღმოიფხვრას ხარვეზი კანონმდებლობაში.  

 
 

დასკვნა 

კვლევამ ცხადყო, რომ კერძო ცხოვრების ერთ-

ერთი ნაწილია პერსონალური მონაცემები, ანუ 

სხვადასხვა ფორმისა და შინაარსის ინფორმაცია, 

რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ უკავშირ-

დება იდენტიფიცირებულ თუ იდენტიფიცირებად 

ფიზიკურ პირს. ამასთან, პერსონალური მონაცემე-

ბის დამუშავება მოითხოვს კანონით გათვალისწი-

ნებული წესების მკაცრად დაცვას, სხვა შემთხვე-

ვაში აღნიშნულმა შეიძლება წარმოშვას ზიანი.  

დადგინდა, რომ ინტერნეტის გამოყენება ან ელექ-

ტრონულ სივრცეში მოქმედება შეიცავს ზიანის 

მიყენების სხვადასხვა საფრთხეს. მართალია, არსე-

ბობს კანონი „პერსონალური მონაცემების დაცვის 

შესახებ“, მაგრამ ის, ძირითადად, ითვალისწინებს 

ხელყოფისას გამოსაყენებელ საჯაროსამართლებ-

რივ საშუალებებს. რაც შეეხება სამოქალაქო კანონ-

მდებლობას, გამოიკვეთა საკანონმდებლო ხარვე-

ზიც, ვინაიდან სსკ-ის მე-181 მუხლში არაა დარღვე-

ვისას გამოსაყენებელ ღონისძიებებზე რაიმე მითი-

თება. ამით საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებ-

ლობა არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს, 

რადგან კანონი უნდა იყოს ნათელი და ზუსტი, 

ასევე, შეიცავდეს ეფექტურ, შესატყვის და ქმედით 

სანქციებს. ამ ხარვეზის გამო ბუნდოვანია, როგორ 

დაიცვას პირმა ინტერესები და აღდგეს ქონებრივ 

უფლებებში, მით უმეტეს, თუ პირს მიადგა 

ქონებრივი ან/და არაქონებრივი ზიანი.  

კვლევამ აჩვენა, რომ თუ პერსონალური მონა-

ცემების შინაარსი შეეხო სხვადასხვა პირადი სიკე-

თის (პატივი, ღირსება) შელახვას, ეს ზიანი კი 

დადგა მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმე-

დებით, დაზარალებულს შეუძლია შესაბამისი ზი-

ანის ანაზღაურება მოითხოვოს. ამდენად, ინტერ-

ნეტის გამოყენებისას კერძო ინტერესის დასაცავად 

მიზანშეწონილია, ეს ხარვეზი სსკ-ის მე-18 მუხ-

ლის ანალოგიის გზით აღმოიფხვრას და სსკ-ის 

992-ე მუხლის გამოყენებით დელიქტური 

პასუხისმგებლობა გაფართოვდეს. 
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