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რეზიუმე 
 

 

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომში განხილული იქნება ვიდეო და აუდიო მონიტორინგის 

წარმოების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი ასპექტები 

ქართული კანონმდებლობის ანალიზისა და საერთაშორისო ვალდებულებების 

გათვალისწინებით. ნაშრომში განხილულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფლება და 

მისი მნიშვნელობა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან მიმართებით, 

ვიდეო თვალთვალის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის როგორც პერსონალურ 

მონაცემთა სამართლებრივი ბუნება, პრინციპები და მონაცემთა დამუშავების 

საფუძვლები, რომლის მიხედვითაც უნდა ხდებოდეს ვიდეოთვალთვალის სისტემების 

გამოყენებით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება. 

აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომის კვლევის საგანს არ წარმოადგენს 

სამართალდამცავი და საგამოძიებო ორგანოების მიერ საგამოძიებო მიზნებისთვის ვიდეო 

და აუდიო მონიტორინგის წარმოების გზით პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება. 

აგრეთვე ნაშრომის მიზანია იმ ხარვეზების წარმოჩენა, რომელიც ვიდეო და აუდიო 

მონიტორინგის წარმოების გზით პერსონალურ მონაცემთა დაცვას უკავშირდება, როგორც 

საკანონმდებლო ისე პრაქტიკულ დონეზე. კვლევის ფარგლებში განხილულია როგორც 

ადგილობრივი კანონმდებლობა, ისე მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის ის 

ასპექტები, რომელიც საკვლევ საკითხთან შეხებაშია, ასევე მიმოხილული და 

შეჯამებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2013, 2014 , 2015, 2016 და 

2017 წლის ანგარიშები და გამოვლენილი ხარვეზები და გამოწვევები ასევე ინსპექტორის 

აპარატის როლი . აღსანიშნავია რომ მუშაობის  პროცესში გამოიკვეთა სასამართლო 

პრაქტიკის არ არსებობა წინამდებარე საკითხთან დაკავშირებით. 

კვლევის პროცესში გამოიკვეთა, ისეთი მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო პრობლემები, 

როგორიცაა ვიდეო თვალთვალისა და აუდიო მონიტორინგის დეფინიციის არ არსებობა 
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ეროვნულ კანონმდებლობაში, ასევე აუდიო მონიტორინგის წარმოების მიზნებისა და 

საფუძვლების დაურეგულირებლობით გამოწვეული საკანონმდებლო ვაკუუმი. 

აღნიშნული საკითხები წარმოადგენს სამაგისტრო ნაშრომში განხილულ ძირითად თემებს, 

მისი ანალიზის საფუძველზეც შეიძლება დადგინდეს ვიდეო და აუდიო მონიტორინგის 

წარმოების პროცესში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში არსებული გამოწვევები. 
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Abstract 
 

present paper will review the legal aspects of personal data processing in the video and audio 

monitoring process taking into account the analysis of Georgian legislation and international 

obligations undertaken by Georgia, The paper reviews the right to personal data protection and its 

importance, right to privacy with respect to information obtained as a result of video surveillance 

data, legal nature of right to personal data protection and its meaning, the nature of personal data 

processing, Principles and data handling leaks, according to which  personal data should be 

processed using video surveillance systems.   

It is noteworthy that the research will not be subject to law enforcement and investigative 

agencies to process personal data through video and audio monitoring for investigative purposes.  

Also, the purpose of the work is to demonstrate the deficiencies related to personal data protection 

through video and audio monitoring, both in the legislative and practical manner.  The survey 

examines both local legislation and  the aspects of general regulation of EU data protection in the 

context of present issue, Also reviewed and summarized reports of Personal Data Protection 

Inspector 2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 and identified shortcomings and challenges.  

It is worth mentioning that there was no existence of national court practice during the research 

in this regard.  In the course of the research, significant legislative problems such as the absence of 

definition of video surveillance in the national legislation, and legislative problems caused by the 

absence of audio monitoring definition, principles and legal framework of audio monitoring.  

These issues are the main topics discussed in the master's work, which can be based on the analysis 

of the challenges in personal data protection in video and audio surveillance processes. 

 

 

 


