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 გადაწყვეტილება №გ-1/103/2017  

მ. დ.-ს განცხადების განხილვის დასრულების შესახებ 

ქ. თბილისი                                                                                                                                 28/02/2017 

 

განმცხადებელი: მ. დ. (პ/ნ ***********) 

მოთხოვნა: თბილისის საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული მ. დ.-ს 

პერსონალური მონაცემების წაშლა. 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს 2016 წლის 26 დეკემბერს №PDP 3 16 00002484 

განცხადებით მომართა მ. დ.-მ და მიუთითა, რომ საძიებო სისტემაში - „Google“ მისი სახელის 

და გვარის მითითებისას ხელმისაწვდომი ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ვებგვერდზე - www.tcc.gov.ge განთავსებული მის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც შეეხება 02 

წლის წინ გამართულ სასამართლო სხდომას. კერძოდ, სასამართლოს ვებგვერდზე 

განთავსებულია შემდეგი მონაცემები: სასამართლო სხდომის გამართვის დრო, 

განმცხადებლის სტატუსი (ბრალდებული), ბრალდების მუხლი (სისხლის სამართლის 

კოდექსის 180-ე მუხლი), საქმის განმხილველი მოსამართლე და სასამართლო დარბაზი, 

რომელშიც მიმდინარეობდა განხილვა.  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მიერ გადამოწმდა განმცხადებლის მიერ 

მითითებული გარემოებები და დადგინდა, რომ საძიებო სისტემა „Google“-ში განმცხადებლის 

სახელის და გვარის მითითებისას ხელმისაწვდომი ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ვებგვერდზე - www.tcc.gov.ge განთავსებული განმცხადებლის პერსონალური მონაცემები 

(ბმული:http://www.tcc.gov.ge/***********). ვებგვერდზე მითითებული ინფორმაცია მოიცავს 

განმცხადებლის სახელს და გვარს, სტატუსს - „ბრალდებული“, ბრალდების მუხლს - სისხლის 

სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლი, სასამართლო სხდომის გამართვის თარიღს და დროს - 

**.**.2015; **:00, სასამართლო სხდომის დარბაზის ნომერს - №* და საქმის განმხილველ 

მოსამართლეს - ნ. ბ. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდის შესწავლისას ასევე დადგინდა, რომ 

სასამართლოს ვებგვერდზე გამოყოფილია გვერდი „მიმდინარე საქმეები“, რომელიც თავის 

მხრივ იყოფა სამ კატეგორიად: სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული და სამოქალაქო. 

აღნიშნულ გვერდებზე განთავსებული ინფორმაცია მოიცავს სასამართლო სხდომების თარიღს 

და დროს, საქმის განმხილველი მოსამართლის სახელს და გვარს, სასამართლო პროცესის 

http://www.tcc.gov.ge/
http://www.tcc.gov.ge/
http://www.tcc.gov.ge/***********
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მონაწილე მხარეების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში მის 

სახელს და გვარს, იურიდიული პირის შემთხვევაში მის დასახელებას). სისხლის სამართლის 

საქმეებისთვის განკუთვნილ გვერდზე მითითებულია მხარის საპროცესო სტატუსი 

(ბრალდებული) და უმეტეს შემთხვევაში ასევე ასახულია სისხლის სამართლის კოდექსით 

განსაზღვრული რომელი ნორმის საფუძველზე მიმდინარეობს ბრალდების საქმე. 

სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებულია ინფორმაცია 2008 წლიდან მოცემული პერიოდის 

ჩათვლით გამართული სასამართლო პროცესების განრიგის შესახებ.  

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2016 წლის 30 დეკემბრის №გ-1/430/2016 

გადაწყვეტილებით მ. დ.-ს განცხადება მიღებულ იქნა განსახილველად. ამავდროულად, 

მონაცემთა დამუშავების კანონიერების შემოწმების მიზნით ინსპექტორის აპარატის 2017 

წლის 04 იანვრის №PDP 4 17 00000017 და 24 იანვრის №PDP 9 17 00000265 წერილებით 

თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია მ. დ.-ს პერსონალური 

მონაცემების ვებგვერდზე - www.tcc.gov.ge განთავსების მიზნის და სამართლებრივი 

საფუძვლის თაობაზე.   

თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2017 წლის 27 იანვარს წარმოდგენილი 

№PDP 0 17 00000329 წერილით განმარტა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში 

მიმდინარე სხდომების შესახებ ინფორმაცია სასამართლოს ვებგვერდზე (www.tcc.gov.ge), 

როგორც წესი, თავსდება ყოველი კვირის პარასკევს. ინფორმაციის განთავსების მიზანი 

გამომდინარეობს საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის 1-ლი პუნქტით 

გათვალისწინებული სასამართლო პროცესის ღიაობის პრინციპიდან და „საერთო 

სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-13 მუხლის 1-ლი პუნქტით, 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლის 1-ლი ნაწილით და 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-9 მუხლის 1-ლი ნაწილით დადგენილი 

ნორმებიდან, რომლებიც ასევე განსაზღვრავენ, რომ სასამართლო პროცესი ღიაა. სასამართლო 

პროცესის ღიაობას უზრუნველყოფს სასამართლო სხდომის ჩატარების დროისა და ადგილის 

შესახებ დაინტერესებულ პირთათვის სათანადო ინფორმაციის დროული მიწოდება, რა 

მიზნითაც სასამართლო გარკვეული სახის პერსონალური მონაცემებს ამუშავებს 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.  

სასამართლომ ასევე მიუთითა, რომ მ. დ.-ს ბრალდების საქმეზე ჩასატარებელი პროცესის 

შესახებ დაინტერესებული პირების ინფორმირების მიზანი მოცემული მომენტისთვის აღარ 

არსებობს, თუმცა სასამართლოს ვებგვერდზე მ. დ.-ს პერსონალური მონაცემების არსებობა 

განპირობებულია იმ მიზეზით, რომ სასამართლოს ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია 

პერიოდულად არ იშლება შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების არარსებობის გამო. 

თბილისის საქალაქო სასამართლო უახლოეს მომავალში შეიმუშავებს წესს, რომლის 

მიხედვითაც განისაზღვრება, თუ რა ფორმით და რა პერიოდულობით უნდა განთავსდეს და 

წაიშალოს ვებგვერდიდან სასამართლო სხდომების გამართვის შესახებ ინფორმაცია. 

http://www.tcc.gov.ge/
http://www.tcc.gov.ge/
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2017 წლის 21 თებერვალს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში გაიმართა 

ზეპირი განხილვის სხდომა, რომელსაც ესწრებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

უფლებამოსილი წარმომადგენელი. სასამართლოს წარმომადგენელმა ზეპირი განხილვის 

სხდომაზე დაადასტურა, რომ ინსპექტორის აპარატის 2017 წლის 04 იანვრის № PDP 4 17 

00000017 წერილში მითითებულ ბმულზე http://www.tcc.gov.ge/*********** ზეპირი განხილვის 

მომენტისთვისაც ხელმისაწვდომი იყო მ. დ.-ს პერსონალური მონაცემები. მისივე 

განმარტებით, მიმდინარე სხდომების შესახებ ინფორმაციის განთავსება განპირობებული იყო 

მართლმსაჯულების საქვეყნოობის და ღიაობის პრინციპით. თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს ვებგვერდზე სასამართლო სხდომების შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

ემსახურება სწორედ აღნიშნული პრინციპით განმტკიცებული უფლების რეალიზებას. 

სხდომების განრიგის შესახებ ინფორმაციის მიუწოდებლობის შემთხვევაში, 

დაინტერესებული პირები არ იქნებიან ინფორმირებულნი სასამართლო სხდომ(ებ)ის 

თარიღ(ებ)ის შესახებ. რაც შეეხება მონაცემთა გასაჯაროების ვადას, სასამართლოს 

წარმომადგენლის განმარტებით, სასამართლოს დადგენილი არ აქვს მიმდინარე სხდომების 

შესახებ ინფორმაციის განთავსების და წაშლის წესები, ადმინისტრაცია ყოველი კვირის 

პარასკევს განათავსებს ინფორმაციას მომდევნო კვირას გასამართი სხდომების შესახებ, თუმცა 

მათი წაშლა არ ხდება შესაბამისი რეგულაციების არ არსებობის გამო.   

2017 წლის 21 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ მ. დ.-ს პერსონალური 

მონაცემების „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით 

დადგენილი მოთხოვნების დარღვევით, შესაბამისი კანონიერი მიზნის გარეშე საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი ფორმით განთავსების ფაქტზე, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

ინსპექტორის უფლებამოსილი პირის მიერ შედგა №0000317 ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით დაეთანხმა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს წარმომადგენელი.  

სამოტივაციო ნაწილი 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ პუნქტის 

თანახმად, პერსონალური მონაცემი არის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება 

იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, 

როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან არაპირდაპირ. ამავე მუხლის 

„დ“ და „ი“ პუნქტების თანახმად, მონაცემთა დამუშავებად განიხილება ავტომატური, 

ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ 

შესრულებული ნებისმიერი მოქმედება, მათ შორის, გამჟღავნება მონაცემთა გადაცემის, 

გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება. მონაცემთა 

დამმუშავებელი კი არის საჯარო დაწესებულება, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც 

ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად განსაზღვრავს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების 

მიზნებსა და საშუალებებს. 

განცხადების განხილვის ფარგლებში, 2017 წლის 27 იანვარს წარმოდგენილი 

№PDP 0 17 00000329 წერილით, 2017 წლის 21 თებერვალს გამართულ ზეპირი განხილვის 

http://www.tcc.gov.ge/***********
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სხდომაზე წარმოდგენილი განმარტებით და 2017 წლის 21 თებერვლის №0000317 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმით დგინდება, რომ თბილისის საქალაქო 

სასამართლომ დაახლოებით 2015 წლის ** ****-ს ვებგვერდზე - www.tcc.gov.ge, მიმდინარე 

საქმეებისთვის/სასამართლოს სხდომებისთვის განკუთვნილ გვერდზე სახელის, გვარის, 

სტატუსის (ბრალდებული) და ბრალდების მუხლის (სისხლის სამართლის კოდექსის 180-ე 

მუხლი) საჯაროდ გამოქვეყნების გზით დაამუშავა განმცხადებლის პერსონალური 

მონაცემები. კერძოდ, საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 2015 

წლის ** ******-ს **:00 საათზე, თბილისის საქალაქო სასამართლოს №* დარბაზში უნდა 

შემდგარიყო სასამართლო პროცესი მ. დ.-ს ბრალდების საქმეზე (საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 180-ე მუხლით) და საქმის განმხილველ მოსამართლეს წარმოადგენდა 

ნ. ბ. აღნიშნული ინფორმაცია მოცემული პერიოდისთვისაც ხელმისაწვდომია სასამართლოს 

ვებგვერდზე.   

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის 

„ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება სასამართლოში 

სამართალწარმოების მიზნებისათვის მონაცემთა დამუშავებაზე, რადგან ამან შეიძლება 

დააზიანოს სამართალწარმოება სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების 

გამოტანამდე. საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, 

სასამართლოში საქმე განიხილება ღია სხდომაზე. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ 

საქართველოს ორგანული კანონის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის და მე-13 მუხლის 1-ლი 

პუნქტის თანახმად კი, მართლმსაჯულება ხორციელდება კანონისა და სასამართლოს წინაშე 

საქმეში მონაწილე ყველა პირის თანასწორობის საფუძველზე, აგრეთვე საქვეყნოობის, 

მოსამართლეთა შეუცვლელობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების დაცვით. 

სასამართლოში ყველა საქმე განიხილება ღია სხდომაზე. სასამართლო სხდომის საჯაროობის 

პრინციპი ასევე განსაზღვრულია საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

მე-10 და 182-ე მუხლების 1-ლი ნაწილებით, რომლის მიხედვითაც სასამართლო სხდომა, 

როგორც წესი ტარდება საჯაროდ და ზეპირად.  

ზემოხსენებული სამართლებრივი ნორმები ცხადყოფს, რომ მოქმედი კანონმდებლობა 

ცალსახად ადგენს სასამართლო სხდომების საჯაროობისა და ღიაობის პრინციპს. 

საქართველოს კონსტიტუციის 85-ე მუხლის 1-ლი პუნქტით დადგენილი რეგულაცია 

ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს, რომ სასამართლო სხდომის საჯაროობა კონსტიტუციური 

სიკეთეა, რომელიც ემსახურება სასამართლო საქმიანობის გამჭვირვალობას და 

მართლმსაჯულების ხარისხის დაცვას. საბოლოოდ, სასამართლო სხდომების საჯაროობის 

პრინციპის განსაზღვრა და შესრულება კი ემსახურება სასამართლოში სამართალწარმოების და 

მართლმსაჯულების განხორციელების მაღალი სტანდარტის დადგენას. სასამართლო 

სხდომების გამართვის შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისთვის 

მიუწოდებლობის/გასაჯაროების გარეშე საქმეზე დაინტერესებულ პირებს არ ექნებათ 

შესაძლებლობა მოიპოვონ ინფორმაცია სასამართლო სხდომის გამართვის დროის და 

ადგილის შესახებ. შესაბამისად, ვერ იქნება მიღწეული სასამართლო სხდომების საჯაროობის 

მიზანი. 

http://www.tcc.gov.ge/
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ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გაზიარებული უნდა იქნეს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს მითითება, რომ მ. დ.-ს პერსონალური მონაცემები სასამართლოს ვებგვერდზე 

განთავსდა სამართალწარმოების მიზნით. მონაცემების აღნიშნული მიზნით დამუშავება 

ექცევა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით დადგენილ გამონაკლისში და მასზე არ ვრცელდება „პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესები და აკრძალვები. 

ამასთან, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მოქმედების სფეროდან დადგენილი გამონაკლისი სახეზეა მანამ, სანამ 

არსებობს სამართალწარმოების მიზნით მონაცემთა დამუშავების საჭიროება და 

პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია მართლმსაჯულების 

განხორციელებისათვის. აღნიშნული მიზნის მიღწევის შემდგომ სასამართლოს მიერ 

პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებაზე სრულად ვრცელდება „პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი რეგულაციები.  

მოქმედი კანონმდებლობა არ განსაზღვრავს სასამართლო სხდომების საჯაროობის პრინციპის 

მიღწევის/შესრულების კონკრეტულ გზებს. არ არსებობს შესაბამისი რეგულაციები, რომელიც 

მოაწესრიგებდა სასამართლო სხდომების განრიგის შესახებ ინფორმაციის განთავსების წესს, 

ინფორმაციის გამოქვეყნების ვადას და მოცულობას. ამავდროულად, სასამართლო სხდომის 

საჯაროობის მიზნიდან გამომდინარე, სასამართლო პროცესში მონაწილე მხარეების 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების, მათ შესახებ სასამართლო პროცესთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის გასაჯაროების აუცილებლობა სახეზეა მანამ, სანამ არსებობს 

სასამართლო სხდომის ღიაობის უზრუნველყოფის და შესაბამისად, სასამართლო სხდომის 

თაობაზე საზოგადოების ინფორმირების მიზანი. აღნიშნულიდან გამომდინარე ბუნებრივია, 

რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 

პუნქტის „ბ“ პუნქტით დადგენილი გამონაკლისი წესი ვერ გავრცელდება მონაცემების 

დამუშავებაზე მას შემდეგ, რაც სამართალწარმოების მიზანი სახეზე აღარ არის და მონაცემების 

წაშლა/განადგურება საფრთხეს აღარ უქმნის მართლმსაჯულების ინტერესებს.  

განსახილველ შემთხვევაში თბილისის საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია შეეხებოდა 2015 წლის ** ******-ს მ. დ.-ს ბრალდების საქმეზე ჩასატარებელ 

სასამართლო სხდომას და აღნიშნული ინფორმაცია ვებგვერდზე ყველასათვის 

ხელმისაწვდომი ფორმით განთავსებულია მოცემული მომენტისთვისაც. თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს 2017 წლის 27 იანვარს წარმოდგენილი №PDP 0 17 00000329 წერილის, 2017 წლის 

21 თებერვალს გამართულ ზეპირი განხილვის სხდომაზე წარმოდგენილი ახსნა-განმარტებისა 

და №0000317 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის საფუძველზე დგინდება, რომ 

სასამართლოს მოცემული მომენტისათვის არ გააჩნია განმცხადებლის მონაცემების 

აღნიშნული ვადით საჯაროდ განთავსების რაიმე მიზანი და საჭიროება. ამდენად, 

კონკრეტული კანონიერი მიზნის მიღწევის შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლო კვლავ 

განაგრძობს განმცხადებლის პერსონალური მონაცემების გასაჯაროების გზით დამუშავებას. 
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„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით 

განმტკიცებული პრინციპების დაცვა სავალდებულოა ნებისმიერი საფუძვლით და ფორმით 

მონაცემთა დამუშავებისას. აღნიშნული მუხლის „ბ“ და „ე“ პუნქტების თანახმად, მონაცემები 

შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი 

მიზნებისთვის. მონაცემები შეიძლება შენახულ იქნეს მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც 

აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების მიზნის მისაღწევად. იმ მიზნის მიღწევის შემდეგ, 

რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები, ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს 

ან შენახული უნდა იქნეს პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა 

რამ არ არის დადგენილი. იგივე პრინციპია განმტკიცებული „პერსონალური მონაცემების 

ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის შესახებ“ კონვენციის 

(რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 2005 წლის 28 ოქტომბრის №2010 - IIს 

დადგენილებით) მე-5 მუხლის „ე“ პუნქტით, რომლის თანახმად, პერსონალური მონაცემების 

დაცული უნდა იყოს იმ ფორმით, რომელიც იძლევა მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიკაციის 

საშუალებას მხოლოდ იმ დროში, რაც საჭიროა იმ მიზნებისთვის, რისთვისაც ინახება ეს 

მონაცემები. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის საქალაქო სასამართლო მიერ განმცხადებლის 

პერსონალური მონაცემების ვებგვერდზე მოცემული პერიოდის ჩათვლით გასაჯაროებით 

დაირღვა „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლით 

განმტკიცებული პრინციპები, რაც წარმოადგენს ამავე კანონის 44-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას და ადმინისტრაციული 

პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველს. 

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 55-ე მუხლის მე-3 პუნქტის 

თანახმად, ინსპექტორის მიერ უფლებამოსილი პირი საქმეს განიხილავს საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესით.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულის, საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა 

კოდექსის და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2, მე-3, მე-

4, 27-ე, 34-ე, 39-ე, 44-ე და 55-ე მუხლების საფუძველზე, 

ინსპექტორმა გადაწყვიტა: 

1. თბილისის საქალაქო სასამართლო ცნობილ იქნეს სამართალდამრღვევად „პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 44-ე მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენაში და 

ადმინისტრაციული სახდელის სახით შეეფარდოს გაფრთხილება, ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი №0000317; 

2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს დაევალოს: 

2.1. ამ გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში უზრუნველყოს 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ვებგვერდზე - www.tcc.gov.ge, „მიმდინარე საქმეების“ 

შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებისთვის განკუთვნილი გვერდიდან მ. დ.-ს პერსონალური 

http://www.tcc.gov.ge/
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მონაცემების წაშლა, დაბლოკვა, განადგურება ან მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირების 

გამომრიცხავი ფორმით შენახვა;  

2.2.ამ გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 02 (ორი) თვის ვადაში შეაფასოს და განსაზღვროს, რა 

ვადით და რა მოცულობით არის საჭირო სასამართლო პროცესის მონაწილე მხარეების 

პერსონალური მონაცემების ოფიციალურ ვებგვერდზე საჯაროდ განთავსება შესაბამისი 

კანონიერი მიზნის მისაღწევად; 

2.3. უზრუნველყოს ისეთი ორგანიზაციულ-ტექნიკური ზომების მიღება, რომელიც 

ზემოაღნიშნული ვადის გასვლის შემდგომ შესაძლებელს გახდის გასაჯაროებული 

მონაცემების წაშლას, განადგურებას ან პირის იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით 

დამუშავებას; 

2.4. მიღებული გადაწყვეტილების/გატარებული ზომების შესახებ აცნობოს პერსონალურ 

მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს არაუგვიანეს 2017 წლის 10 მაისისა; 

3. დასრულდეს მოქალაქე მ. დ.-ს 2016 წლის 26 დეკემბრის №PDP 3 16 00002484 

განცხადებასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა;  

4. განმცხადებელს და თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეცნობოთ მიღებული 

გადაწყვეტილების შესახებ; 

5. გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს მხარეთა მიერ თბილისის საქალაქო 

სასამართლოში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი №6) 

ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 10 (ათი) დღის ვადაში. 

 

თამარ ქალდანი 

 

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი 

 

 


