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ABSTRACT 

 
In the aforementioned thesis it is provided trans-border data flow regulation according 

Georgian and European standards. The paper describes and analyzes the regulations on the basis 

of which Georgia, the Council of Europe and the European Union regulate the transferring of 

corresponding personal data within and beyond.  

In addition, the paper reviews the topics which can be read as follows:  the importance of 

personal data protection, principles and public purpose, key legal provisions of personal data 

characteristics (specialties), special (special) categories of personal data according to Georgian 

and European legislation, protecction of personal data as basic human right category,  personal 

data protection through  historical development, personal data protection regulation in Georgia, 

European model of the Personal Data Protection  (to the extent  the Council of Europe and the 

European Union), the matter of the trans-border flow of data flow, objectives, importance and 

actuality  of the modern era, implementation of safety, technical and organizational measures 

during international transfer, cloud ("Cloud") systems and international data transfer, supervision 

by the inspector  in the context of international transfer, the European legislation for international 

data transfer to third countries and the l countries with adequate protection level  and contractual 

conditions of the countries affiliated with Council of Europe and European Union .  

The methodology of the work is based on the concept of comparative law research 

endevours.  . By means of this method,  the comparing approach is taken for   Georgian and 

European the regulations (Council of Europe and the European Union),  on the basis of which 

the international data transfer is carried out. 

During the analysis of the results of the thesis, the following circumstances were 

identified: 

 The basic principles of international data transfer are recognized in both Georgian and 

European law; 

   The Georgian and European Union law regulations are somewhat different in regard 

of  data transmission regulations in third countries; 

   During international transferring data flow in third countries,  Georgian personal data 

protection inspector in different with the supervisory boards of transferring data flow  of EU 

countries is guided within the scope  discretionary  power while assessing in the determination of 

data protection adequacy. 
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   The most challenging issue can be viewed as Cloud systems, because of by 

elaborating  Clouds (Clouds) systems are used for transferring international  data flow  in 

countries that might not be considered as countries with adequate data protection. 

As for the aspect of the outcome of the paper,  it is clear that the paper, which is   related 

to the international data transmission is very relevant and issues at stake.  In addition, the matter  

is of particular importance that Georgia is committed to harmonization of domestic regulations 

with the European Union legislation in terms of approximation with the European Union primary 

and secondary legislation. Consequently, analysis of Georgian and European legislation is 

important to illustrate similarities and differences between them. 
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მადლობა 

 

მსურს მადლობა გადავუხადო  ჩემს სამეცნიერო ხელმძღანელს ბატონ კახაბერ 

გოშაძეს. სწორედ მისი რჩევით მივიღე გადაწყვეტილება დამეწყო მუშაობა აღნიშნულ 

საკითხზე. მადლობა მას, ყველა იმ რჩევისა და შესაბამისი ლიტერატურის მოძიებაში 

დახმარებისათვის,  რომელიც ნაშრომის შედგენის პროცესში მნიშვნელოვნად 

დამეხმარა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


