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რეზიუმე 

წინამდებარე ნაშრომში განხილული იქნება პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის 

უფლებათა თანამედროვე გარანტიები რა ბერკეტებია არსებობს ამ უფლებების 

რეალიზებისთვის საერთაშორისო და ეროვნულ კანონმდებლობაში, რას გვაქვს 

ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებით და როგორია შიდა კანონმდებლობით მისი 

აღსრულება. ნაშრომში განხილულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

კანონმდებლობის მნიშვნელობა და ისტორიული კონტექსტი, რა გამოწვევების წინაშე 

დგას ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა ისტორიული კონტექსტის 

გათვალისწინებით, ასევე როგორია სუბიექტის უფლების რეალიზების 

კონსტიტუციური გარანტიები, რას ამბობს კონსტიტუცია და როგორია მისი 

მიმართება პესონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლებასთან-როგორ იცავს ამ 

უკანასკნელს ქვეყნის უზენაესი კანონი.  

ნაშრომში ასევე განხილული იქნება პესონალურ მონაცემთა შესახებ კანონი რის 

შესაძლებლობას აძლევს სუბიექტს და რამდენად ახდენს მის ყოველმხრივ 

განხორციელებას, რა მექანიზმები არსებობს უფლების დაცვისთვის. რამდენად არის 

დაცული პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლება ფარული საგამოძიებო 

მოქმედებების დროს. 

ნაშრომის მიზანია წარმოვაჩინო არსებული მექანიზმებისა და რეგულაციების 

პირობებში რამდენად ქმედითია პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტის უფლებები 

მისი განხორიელების ნაწილში. ნაშრომში მოცემულია ანგარიშები ცხადყოფენ 

აღნიშნული უფლების რეალიზების პრობლემებს. 

 

 



 

Abstract 

The present paper will discuss modern safeguards of the rights of the personal data subject, 

what is the levers of implementing these rights in international and national legislation, 

what responsibilities have we undertaken by international obligations and how is its 

enforcement under domestic legislation. The research discusses the significance of personal 

data protection legislation and a historical context, what are the challenges that facing 

protection of human right privacy under the historical context, as well as the constitutional 

guarantees of implementing the right of the subject, what does the Constitution say and what 

is its relation towards the right of personal data subject - How is the latter protected by the 

supreme law of the country.  

The paper also discusses the possibilities that the Law about Personal Data enables the 

subject and how this law is implemented, what mechanisms are available for the protection 

of the rights. How much is the right of the personal data subject protected during the secret 

investigative activities? 

The purpose of the research is to demonstrate how effective is implementing the rights of the 

personal data subject in the context of existing mechanisms and regulations. The given 

reports confirm the problem of the realization of this right. 

 

 

 

 

 


