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კვლევა განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „კანონის უზე-
ნაესობის ცენტრის“ მიერ. 

ანგარიშის ავტორები: ლონდა თოლორაია, თამარ დაუშვილი, თამარ 
ზუბაშვილი.

„კანონის უზენაესობის ცენტრი“ მადლობას უხდის არასამთავრობო 
ორგანიზაციებს: „ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერ ჯგუფს (WISG)“, 
„თანასწორობის მოძრაობას“, „იდენტობა იუსს“, კვლევის პროცესში 
გაწეული დახმარებისთვის.

კვლევა შექმნილია ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP) მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხის-
მგებელია „კანონის უზენაესობის ცენტრი“ და შესაძლოა, არ გამოხა-
ტავდეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის შეხედუ-
ლებებს.
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პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვა ყველასთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია. თუმცა, აღნიშნული 
უფლება მეტ მნიშვნელობას იძენს ლგბტ+ თემის წევრთათვის, ვინა-
იდან მათი სექსუალური ორიენტაციისა თუ გენდერული იდენტობის 
შესახებ ინფორმაციის გამჟღავნებისას ისინი ხშირად ხდებიან ჩაგვ-
რის, დისკრიმინაციის, ღირსების შემლახავი მოპყრობის, სიტყვიერი 
და ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი. ამასთან, ლგბტ+ პირთა პე-
რსონალური მონაცემების გამჟღავნებისა და გამოყენების შემთხვე-
ვების გამო, თემის წევრები ხშირად უარს ამბობენ (ან თავს იკავებენ) 
აუცილებელი სამედიცინო მომსახურების მიღებაზე, პოლიციისთვის 
მიმართვაზე ან/და კონკრეტულ პროგრამებში მონაწილეობაზე. 

კვლევის - „ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონალური მონაცემების და-
ცვის მდგომარეობა საქართველოში“ მიზნად განისაზღვრა საქა-
რთველოში ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონალური მონაცემების და-
ცვის მდგომარეობის შესწავლა, მონაცემთა დამუშავების პროცესში 
არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირება და რეკომენდაციების შე-
მუშავება  სხვადასხვა სფეროში ლგბტ+ თემის წევრების პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის სტანდარტის ამაღლებისთვის.

კვლევამ შეაფასა ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონალური მონაცემების 
დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობა და დეტალურად ჩამოაყა-
ლიბა ძირითადი მიგნებები და რეკომენდაციები. 
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ძირითად მიგნებებს შორის არსებითია შემდეგი საკითხები: 

 z ჯანდაცვის სექტორში ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონალური 
მონაცემების დამუშავება რიგ შემთხვევებში ხდება არაკანო-
ნიერად. მათ შორის, ადგილი აქვს მონაცემთა არაუფლება-
მოსილი პირებისთვის გამჟღავნებას; მონაცემები მუშავდება 
ღირსების შემლახავი ფორმით; ზოგჯერ მუშავდება სამედი-
ცინო მომსახურების მისაღებად არასაჭირო (ზედმეტი მო-
ცულობის) მონაცემები. ასევე, უმეტეს შემთხვევაში სამედი-
ცინო დაწესებულების მიერ არ არის მიღებული მონაცემთა 
დაცვისთვის სათანადო ორგანიზაციული და ტექნიკური ზო-
მები, რომლებიც უზრუნველყოფდა მონაცემთა დაცვას უკა-
ნონო ან შემთხვევითი გამჟღავნებისა და გამოყენებისაგან. 

 z შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ რიგ 
შემთხვევებში ხდება ლგბტ+ თემის წევრების მონაცემთა 
დამუშავება კანონით გათვალისწინებული საფუძვლის გა-
რეშე: მათ შორის არასამსახურებრივი (პირადი) მიზნით; რიგ 
შემთხვევებში ადგილი აქვს ლგბტ+ პირის გამოკითხვისას 
გაჟღერებული ან/და სისხლის სამართლის საქმეში არსე-
ბული სხვა ინფორმაციის არაუფლებამოსილი მესამე პირე-
ბისთვის გამჟღავნებას. რიგ შემთხვევებში ლგბტ+ თემის წე-
ვრთა მონაცემების დამუშავება ხდება ღირსების შემლახავი 
ფორმით. ამასთან, უმეტეს შემთხვევაში არ არის მიღებული 
მონაცემთა დაცვისთვის სათანადო ორგანიზაციული და ტექ-
ნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფდა მონაცემთა 
დაცვას უკანონო ან შემთხვევითი გამჟღავნების და გამოყე-
ნებისაგან, მათ შორის, მოწმისა და დაზარალებულის გამო-
კითხვა ხდება საერთო სივრცეში, სხვა გამომძიებლების და 
მოქალაქეების თანდასწრებით, ხოლო გამოკითხვის ოქმები 
განთავსებულია ღიად, გამომძიებლის მაგიდაზე, არაუფლე-
ბამოსილ მესამე პირთათვის ხელმისაწვდომი ფორმით. 

 z რიგ შემთხვევაში ადვოკატების მიერ მედიისთვის ინტე-
რვიუს მიცემისას ან/და სოციალური ქსელის საშუალებით 
ხდება პროცესის მონაწილის პერსონალური ინფორმაციის, 
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მათ შორის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ინფორმა-
ციის გასაჯაროება არაეთიკური, ღირსების შემლახავი ფორ-
მით, შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე. 

 z რიგ შემთხვევაში ფსიქოლოგების მიერ ხდება პაციენტების 
პერსონალური  მონაცემების და ინფორმაციის გასაჯარო-
ება, მათ შორის, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე. 
ასევე, კვლევის შედეგად, გამოვლინდა მონაცემების მესამე 
პირებისთვის უკანონოდ გამჟღავნების შემთხვევები. 

 z საქართველოს კანონმდებლობით, არ არსებობს ჩანაწერი 
სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა განხილ-
ვის დროს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საფუძვლით 
სხდომის დახურვის შესახებ. შესაბამისად, კვლევამ აჩვენა, 
რომ მხარის (ლგბტ+ პირის) მოთხოვნა ამ მოტივით სხდო-
მის დახურვის შესახებ, როგორც წესი, არ კმაყოფილდება 
მოსამართლეთა მიერ.

 z იუსტიციის სახლების სივრცითი მოწყობის გამო, ცალკეულ 
შემთხვევებში მომსახურების გაწევისას, არსებობს მონა-
ცემთა უკანონო ან შემთხვევითი გამჟღავნების საფრთხე. 
ასევე, გამოვლინდა იუსტიციის სახლის თანამშრომლის 
მიერ მონაცემთა არასამსახურებრივი მიზნით გამოყენების/
გამჟღავნების შემთხვევაც. 

 z მედიის/ჟურნალისტების მხრიდან ხშირად ხდება ლგბტ+ 
პირთა სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდე-
ნტობის შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროება, მათ შორის, 
აღნიშნულ პირთა თანხმობის გარეშე, არასათანადო მოცუ-
ლობითა და ფორმით.  

 z სამუშაო ადგილზე პერსონალურ მონაცემთა დამუშავება 
წარმოადგენს გამოწვევას და პირდაპირ დაკავშირებულია 
ლგბტ+ პირების განსხვავებულ მოპყრობასთან დამსაქმებ-
ლის მხრიდან. გენდერული იდენტობისა თუ სექსუალური 
ორიენტაციის შესახებ ინფორმაციის გაგების შემდგომ ხში-
რად ხდება ლგბტ+ პირის სამსახურიდან განთავისუფლება 
დამსაქმებელი ორგანიზაციების მიერ.
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 z პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორ-
განო არ აწარმოებს სტატისტიკას იმ საქმეების შესახებ, რომ-
ლებიც დაკავშირებულია ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონა-
ლური მონაცემების დამუშავებასთან, რის გამოც გართულდა 
ამ კატეგორიის საქმეებზე მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლებების ანალიზი. 

 z ლგბტ+ პირები ნაკლებად ფლობენ ინფორმაციას პერსო-
ნალური მონაცემების, მათი დაცვის მნიშვნელობისა და 
მექანიზმების შესახებ. ასეთი ინფორმაციის ფლობის შემ-
თხვევაშიც ნაკლებად რეაგირებენ მონაცემთა არაკანონიერი 
დამუშავების, ხელყოფის, გახმაურების მუქარით გამოძალვის 
ფაქტებზე და არ მიმართავენ პერსონალურ მონაცემთა საზე-
დამხედველო და საგამოძიებო ორგანოებს.

 z კვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ პერსონალურ მონაცემთა 
უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებისა და მონაცემთა და-
ცვის სტანდარტის ამაღლების მიზნით ლგბტ+ თემის წევრთა 
უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციები მონა-
ცემთა დაცვის კუთხით საჭიროებენ მხარდაჭერას და გაძლი-
ერებას.

ძირითად მიგნებებზე, საერთაშორისო რეგულაციებსა და შიდა საკა-
ნონმდებლო აქტებზე დაყრდნობით, კვლევა აყალიბებს რეკომენდა-
ციებს როგორც საქართველოს პარლამენტის და პერსონალურ მონა-
ცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს, ასევე იმ საჯარო და კერძო 
დაწესებულებებისათვის, რომელთა მიერ მონაცემთა დამუშავებისას 
ლგბტ+ პირები აწყდებიან პრობლემებს. 

შემუშავებული რეკომენდაციები მიზნად ისახავს სხვადასხვა სფე-
როში ლგბტ+ თემის წევრთა პერსონალური მონაცემების დაცვის სტა-
ნდარტის ამაღლებას, რაც გრძელვადიანად ხელს შეუწყობს ლგბტ+ 
პირთა პერსონალური მონაცემების არაკანონიერი დამუშავების პრე-
ვენციის, ლგბტ+ პირთა პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პე-
რსონალურ მონაცემთა დაცვისა და სხვა ფუნდამენტური უფლებების 
სათანადო რეალიზებას.
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ძირითად რეკომენდაციებს შორის არსებითია: 

 � არსებული კანონმდებლობის სრულყოფა, მათ შორის, „პე-
რსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს 
კანონში განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემებად „სექ-
სუალური ორიენტაციისა“ და „გენდერული იდენტობის“ და-
მატება.

 � მონაცემთა დაცვის ოფიცრის ინსტიტუტის შემოღება იმ და-
წესებულებებისთვის, რომლებიც დიდი მოცულობით მონა-
ცემებს ამუშავებენ. 

 � მონაცემთა დამმუშავებელი სუბიექტების მიერ მონაცემთა 
დამუშავების მარეგულირებელი დეტალური რეკომენდაციე-
ბის/შიდა სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება, მო-
ნაცემთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზომების გაძლიე-
რება და მონიტორინგის ეფექტური მექანიზმების დანერგვა.

 � მონაცემთა დამმუშავებლების კვალიფიკაციის გაზრდა, მო-
ნაცემთა სუბიექტების ცნობიერების ამაღლება და ლგბტ+ 
თემის წევრთა უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანი-
ზაციების საქმიანობის გაძლიერება.

 � ლგბტ+ პირთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკა-
ვშირებული სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფა და 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე პასუხისმგებელი ორგა-
ნოების (შიდა მონიტორინგის ორგანოების) ძალისხმევის 
გაძლიერება ამ მიმართულებით. 

საქართველოს პარლამენტის, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სა-
ზედამხედველო ორგანოს, ასევე საჯარო და კერძო დაწესებულებე-
ბისათვის სხვადასხვა სფეროს მიხედვით შემუშავებული დეტალური 
რეკომენდაციები ასახულია კვლევაში. 




