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1. Քաղաքականության ուղեցույցի նպատակը  

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության ուղեցույցի հիմնական 

նպատակն է օժանդակել քաղաքացիական հասարակությանը և քաղաքականություն 

մշակողներին համապատասխան քաղաքականության բարեփոխումների սատարման 

գործում: Ուղեցույցը կազմված է մի քանի մասերից, որոնցից յուրաքանչյուրում 

քննարկվում է անձնական տվյալների պաշտպանության քաղաքականության որոշակի 

հարց: Առաջին և երկրորդ մասերում ներկայացվում են ընդհանուր ուղենիշերը: Առաջին 

մասը սևեռվում է օրենսդրության վրա և ներկայացնում եվրոպական համապատասխան 

չափորոշիչները, որոնք Հայաստանը հանձն է առել ընդունել այն բանից հետո, երբ 

կվավերացվի Եվրոպայի Խորհրդի` Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման 

դեպքում անհատների պաշտպանության մասին կոնվենցիան և դրան կից Լրացուցիչ 

արձանագրությունը : Երկրորդ մասը նվիրված է կիրարկման հարցերին և գործնական 

տեղեկություններ է տալիս ազգային և միջազգային համապատասխան գործիքների և 

գործելակերպերի մասին: Երրորդ մասում ներկայացվում են անձնական տվյալները 

վերահսկող մարմինների ինստիտուցիոնալ մոդելներին վերաբերող եվրոպական 

գործելակերպերը, որոնք սերտորեն կապված են իրավական ոլորտում հաստատված 

ավանդույթների և տարբեր երկրների առանձնահատկությունների հետ: Ի վերջո, չորրորդ 

մասում ներկայացվում են անձնական տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ 

օրենսդրական ակտերի կիրարկման դատական նախադեպերը, որոնք կարող են օգնել 

թե´քաղաքացիական հասարակությանը և թե´ իրավաբաններին պաշտպանելու 

անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման պայմաններում տվյալների 

գաղտնիությունն ապահովող  իրավունքները:  

2. Օրենսդրություն  

 

Ակնհայտ է, որ տվյալների պաշտպանության պահանջներին համապատասխանող 

օրենսդրությունը նշված քաղաքականության առանցքային տարրն է և պետք է ձևավորվի 

միջազգային գործելակերպերին հնարավորինս մոտ լինելու սկզբունքով: Եվրոպայի 

խորհրդի`Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 

պաշտպանության մասին կոնվենցիան այն ամենաարդյունավետ գործիքն է, որը կարող է 

ներդաշնակեցնել եվրոպական երկրներում անձնական տվյալների  պաշտպանության 

օրենսդրությունները: Որպես եվրոպական քաղաքակրթության մաս և Եվրոպայի խորհրդի 



անդամ, Հայաստանը պետք է ընդունի անձնական տվյալների պաշտպանության 

քաղաքականությունը՝ հիմնվելով եվրոպական չափորոշիչների վրա: 

 

Տվյալների հուսալի պաշտպանության օրենսդրության գլխավոր հիմնավորումը 

տնտեսական է. անձնական տվյալների պատշաճ պաշտպանությունը գիտելիքահեն 

տնտեսության հիմքն է, որը ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությանը 

ինտեգրվելու հնարավորություններից է: Բացի այդ, անձնական տվյալների 

պաշտպանության  պատշաճ մակարդակի ապահովումն անհրաժեշտ է հանրային 

ծառայությունների արդիականացման, էլեկտրոնային կառավարման գործիքների 

ներդրման համար`նպաստելով կոռուպցիայի հետ կապված ռիսկերի և վարչական 

իրավասությունների չարաշահումների կրճատմանը: Եվ վերջին, բայց ոչ նվազ կարևոր 

պատճառը անհատների անձնական կյանքի նկատմամբ հարգանքն է, որը մարդու 

իրավունքների համաձայնագրերով պաշտպանված հիմնարար իրավունք է:  

 

Հարկ է նշել, որ Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայով սահմանված չափորոշիչներին 

հետևելը երաշխավորում է համապատասխանության ապահովման նվազագույն 

պահանջների բավարարումը, այն է` որպես հասարակության արդիականացման կարևոր 

մաս արագորեն աճող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկայի և էլեկտրոնային 

կառավարման գործիքների առկայությունը: Այդ չափորոշիչները կարելի է ներկայացնել 

հինգ կոնցեպտուալ սկզբունքների միջոցով: 

 

1. Անձնական տվյալները պետք է ստացվեն օրինական ճանապարհով և 

անաչառորեն մշակվեն: Չնայած նրան, որ «օրինականություն» հասկացությունը 

լայնորեն կիրառվում է Հայաստանի իրավական համակարգում, 

«անաչառություն» հասկացությունը այդքան էլ մեծ տարածում չունի և 

բացատրության կարիք ունի: Անձնական տվյալների պաշտպանության 

համատեքստում այն նշանակում է, որ տվյալների  վերահսկիչները և տվյալներ 

մշակողները պետք է անձնական տվյալները ազնիվ ճանապարհով ստանան` 

կամ տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ կամ օրենքի տառին խիստ 

համապատասխան: Սա նաև նշանակում է, որ տվյալների վերահսկիչը /տվյալներ 

մշակողը չպետք է պարզապես ապահովի օրենքներին և կանոնակարգերին 

ֆորմալ համապատասխանություն, նա նաև պետք է խուսափի ֆորմալ 

ընթացակարգի ցանկացած չարաշահումից, որը չնայած ֆորմալ 

համապատասխանությանը, չի բխում տվյալների սուբյեկտի շահերից կամ 

համապատասխան կանոնակարգի նպատակներից:  

2. Անձնական տվալները պետք է պահվեն որոշակի և օրինական նպատակների 

համար և չպետք է օգտագործվեն այդ նպատակների հետ անհամատեղելի  ձևով: 



Անձնական տվյալների օրինական և պատշաճ օգտագործման սկզբունքը լավ 

հայտնի է, այդ մասին միշտ խոսվում է, սակայն համաձայն Մարդու 

իրավունքների դատարանի գործելակերպերի, միշտ չէ, որ այն պատշաճ կերպով 

կիրարկվում է նույնիսկ ավանդաբար ժողովրդավարական երկրներում: Նույնիսկ 

օրինական ճանապարհով ստացված տվյալները կարող են օգտագործվել այն 

նպատակների համար, որոնք տարբերվում են դրանց սկզբնական հավաքագրման 

նպատակներից: Նույնիսկ դա անելիս տվյալների վերահսկիչը կարծելով, որ 

անաչոռորեն է գործում, կարող է խախտել նշված սկզբունքը:  

3.  Համարժեք, համապատասխան և ոչ ավելորդ այն նպատակների առումով, որոնց 

համար դրանք պահպանվել են: Նույնիսկ օրինական ճանապարհով հավաքված 

տվյալները չպետք է ավելին լինեն, քան պահանջվում է: Սակայն նշված սկզբունքը 

չի բացառում տվյալների պահպանման տարբերակը ավելի լայն նպատակների 

համար, եթե դա նախատեսվում է օրենքով կամ համաձայնեցված է տվյալների 

սուբյեկտի հետ: Ինչևէ, ընդհանուր, ավելի լայն նպատակը չի նշանակում «հենց 

այնպես, ամեն դեպքի համար», այլ անհատների կամ հանրության շահերի 

համար, ինչպիսիք են քաղաքացիների ընդհանուր ռեգիստրը կամ 

հեռախոսահամարների տեղեկատուն (սպիտակ գիրքը): Առաջին դեպքում սա 

ընդհանուր նպատակ է, որը նախատեսվում է օրենքով, երկրորդը տվյալների հենք 

է, որը ստեղծվում է հանրային օգտագործման նպատակներով` տվյալների 

սուբյեկտների համաձայնությամբ:  

4. Ճշգրտվում են և, անհրաժեշտության դեպքում, թարմացվում: Այս սկզբունքով 

սահմանվում է անհատների սուբյեկտիվ իրավունքը, որով նրանք իրավասու են  

պահանջելու իրենց վերաբերող տեղեկությունների կանոնավոր ճշգրտումը և 

թարմացումը, ինչպես նաև համապատասխան իրավական գործիքներ ներդնելու 

պետության պարտավորությունը: Պետության նշված պարտավորությունը 

կատարում է, ընդունելով հանրային տվյալների հենքերի վարչարարման 

ոլորտում համապատասխան կանոններ և կանոնակարգեր (տվյալների 

կանոնավոր թարմացման և ճշգրտման միջոցառումներ), ինչպես նաև առանձին 

պահվող տվյալների գծով նվազագույն պահանջներ, սահմանելով հատուկ 

ռեժիմներ տվյալների այն առանձնահատուկ հենքերի համար, որոնք ունեն 

պետական կարևորություն (նոտարական գրասենյակներ, կոմունալ 

ծառայություններ և հանրության համար կարևոր մասնավոր ընկերությունների 

կողմից մատուցվող ծառայություններ):  

5. Պահպանվում են այնպես, որ հնարավոր լինի նույնականացնել տվյալների 

սուբյեկտներին այն ժամանակահատվածի սահմաններում, որի համար դրանք 

պահվում են` առանց գերազանցելու նշված ժամկետները: Տվյալների անաչառ 

օգտագործումը անձնական տվյալների մշակման քաղաքականության հիմնարար 



արժեքներից է: Չօգտագործվող տվյալների ոչնչացումը այդ մոտեցման մասն է 

կազմում և պետք է պարտադիր լինի տվյալների հենքերի հանրային և մասնավոր 

սեփականատետերի (տվյալների վերահսկիչների) համար: Ինչպես արդեն նշվեց, 

թե´ օրենքում և թե´ տվյալների սեփականատիրոջ համաձայնությամբ կարելի է 

սահմանել ոչ կոնկրետ նպատակ, ինչպիսիք են քաղաքացիների տվյալների 

ռեգիստրի, քրեական գործերի մասին գրանցումների կամ հեռախոսագրքի 

վարումը:  

   

 

3. Կիրարկում  

 

Համապատասխան պատժամիջոցները և անձնական տվյալների պաշտպանության 

միջոցները անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության կիրարկման 

հիմնական մեխանիզմն են: Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան չի որոշակիացնում  այն 

պատժամիջոցները, որոնք պետք է ներդրվեն կոնվենցիան ստորագրած երկրների կողմից, 

հիմնվելով անդամ-պետությունների օրենսդրական ավանդույթների և հանրային շահերի 

բավարարման պահանջների վրա: Եվրոպական երկրներում ընդհանուր մոտեցումը 

հետևյալն է. 

a) ֆինանսական, սովորաբար վարչական պատժամիջոցները կիրառվում են 

տվյալների հավաքագրման, պահպանման և մշակման  նկատմամբ 

անփութության, կողմնակալ և/կամ անպատշաճ վերաբերմունքի դեպքում, և 

b) քրեական տուգանքները և տույժերը կիրառվում են  անհատների իրավունքների 

կանխամտածված և գիտակցաբար թույլ տված այն խախտումների համար, որոնք 

սովորաբար պատճառում են նյութական կամ բարոյական վնաս: 

 

Հարկ է նշել, որ վարչական պատժամիջոցները սովորաբար սահմանվում են  կոնկրետ 

խախտումների, այլ ոչ թե ընդհանուր խախտումների համար: Եվրոպական երկրների մեծ 

մասում վարչական պատժամիջոցներ են նախատեսվում ծանուցման պարտականության 

չկատարման, տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման և ոչնչացման  

կանոնների խախտումների համար: Տվյալների օրինական ոչնչացման հարցը կարևորվեց 

ավելի ուշ, երբ էլեկտրոնային եղանակով պահվող տվյալների արժեքը բարձրացավ: 

 

Եվրոպական երկրների փորձը այդ առումով բավականին միասնական է և ենթադրում է և 

վարչական, և քրեական պատասխանատվության միջոցներ: Չեխիայի 

Հանրապետությունում ֆիզիկական անձի կողմից տվյալների պաշտպանության մասին 

օրենքի խախտման համար գանձվող տուգանքը տատանվում է 4,900 ԱՄՆ դոլարից մինչև 



$248,000 մլն ԱՄՆ դոլար` կախված խախտման լրջությունից: Իրավաբանական անձինք 

տուգանվում են 248,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 496,000 ԱՄՆ դոլար չափով: Լեհաստանում 

ևս պատժամիջոցները խիստ են և կարող են հասնել մինչև 50,000 եվրոյի` տվյալների 

պաշտպանության մասին օրենքի կամ տվյալների պաշտպանության մասին Գլխավոր 

վերահսկողի որոշման խախտման համար: Տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի 

կանխամտածված խախտման համար անձը կարող է տուգանվել 25-ից մինչև 270,000 եվրո 

կամ ենթարկվել մինչև երեք տարվա ազատազրկման: Հունգարիայում տուգանքները 

այնքան էլ բարձր չեն` համեմատած Չեխիայի և Լեհաստանի հետ և տատանվում են 460 

ԱՄՆ դոլարից մինչև 4,600 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում: Անձնական տվյալների 

չարաշահման համար նախատեսվում է ազատազրկում մեկից մինչև երեք տարի 

ժամկետով` կախված հանգամանքներից: Ռումինիայի օրենսդրությամբ պատժամիջոցներ 

են սահմանվում տվյալների սուբյեկտի չծանուցման կամ ոչ լիարժեք ծանուցման (120 - 

2,235 եվրո), անձնական տվյալների անօրինական մշակման (230 - 5,800 եվրո), պետական 

մարմնի խնդրանքով հավաստագրի չտրամադրման (230 - 3,500 եվրո) և անվտանգության 

միջոցների չձեռնարկման (3,500 - 11,700 եվրո) համար: 

 

Ֆրանսիայի օրենսդրությամբ նախատեսվում են պատժամիջոցներ և իրավական-

պաշտպանական միջոցներ` կախված խախտման բնույթից և հանգամանքներից: Օրինակ, 

պետական մարմինը կարող է կարգադրել ապահովելու օրենսդրության հետ 

համապատասխանությունը փոքր խախտումների դեպքում: Ավելի լուրջ խախտումների 

դեպքում տվյալների պաշտպանության մարմինը կարող է տուգանել մինչև 150,000 եվրոյի 

չափով (առաջին անգամ խախտում թույլ տալու համար) կամ մինչև 300,000 եվրո կամ 

տվյալները վերահսկողի շրջանառության 5% չափով (չգերազանցելով 300,000 եվրոն) 

(երկրորդ անգամ թույլ տված խախտման համար): Կանխամտածված և գիտակցաբար 

թույլ տված խախտումների համար Ֆրանսիայի օրենսդրությունը նախատեսում է ավելի 

խիստ պատժամիջոցներ`մինչև հինգ տարվա ազատազրկում և/կամ մինչև 300,000 եվրո 

տուգանք (ֆիզիկական անձանց համար): Մինչև 1,5 մլն եվրոյի տուգանք և/կամ այլ 

պատժամիջոցներ են նախատեսված իրավաբանական անձանց կողմից օրենքի էական 

խախտումների համար: ԵՄ-ի մյուս երկրներում կիրառվող պատժամիջոցները շատ նման 

են Ֆրանսիայում սահմանված պատժամիջոցներին:  

 

Նախկին խորհրդային երկրներում տվյալների պաշտպանության օրենսդրության 

խախտումների համար պատժամիջոցները ԵՄ-ի երկրների համեմատ այնքան էլ խիստ 

չեն: Օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնությունում տվյալների պաշտպանության 

օրենսդրության խախտումները (անձնական տվյալների անօրինական հավաքագրում, 

պահպանում և/կամ բացահայտում) պատժվում են Վարչական խախտումների 

օրենսդրության համաձայն, տուգանքների չափը տատանվում է  անհատների համար 10 -



ից մինչև 15 ԱՄՆ դոլար, պետական պաշտոնյաների համար 15-ից մինչև 30 ԱՄՆ դոլար և 

իրավաբանական անձանց համար 150 ԱՄՆ դոլարից մինչև  300 ԱՄՆ դոլարի 

սահմաններում: Հարկ է նշել, որ իրավաբանական անձանց կամ պետական 

պաշտոնյաների կողմից անձնական տվյալները բացահայտելու դեպքում  սահմանվում է 

չափազանց փոքր տուգանք, որն ավելի ցածր է, քան այն պատժամիջոցները, որոնք 

նախատեսվում են երթևեկության կանոնները խախտելու համար: Ուկրաինայում 

անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրության խախտումների համար 

պատժամիջոցները ներդրվել են 2012թ.: Ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությունում, այնպես 

էլ Ուկրարինայում պատժամիջոցներ են նախատեսվում թե´ ֆիզիկական անձանց և թե´ 

իրավաբանական անձանց համար, տուգանքները տատանվում են 415 ԱՄՆ դոլարից 

մինչև 825 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում: Ռուսաստանում և Ուկրաինայում քրեական 

պատասխանատվություն է նախատեսվում միայն անձնական բնույթի գաղտնի տվյալների 

անօրինական հավաքագրման, պահպանման և բացահայտման համար (անձնական և 

ընտանեկան կյանքի գաղտնիություն): ԵՄ-ի այլ անդամ-պետություններում 

պատժամիջոցներին վերաբերող  առավել մանրամասն տեղեկությունները  զետեղված են 

Հավելված 1-ում: 

 

Կիրարկման պատշաճ մակարդակ ապահովելու համար Հայաստանի Հանրապետության 

օրենսդրության մեջ պետք է նախատեսվեն վարչական և քրեական 

պատասխանատվության միջոցներ: Տվյալների վերահսկիչների կողմից  տվյալների 

հավաքագրման հարցում անփութության, կողմնակալության և/կամ տվյալների ոչ 

պատշաճ հավաքագրման, պահպանման և մշակման համար նրանց նկատմամբ 

կիրառվում են դրամական պատժամիջոցներ, իսկ քրեական  պատժամիջոցները 

նախատեսվում են  անհատների իրավունքների կանխամտածված և գիտակցաբար թույլ 

տված այն խախտումների գծով, որոնք սովորաբար հանգեցնում են նյութական և 

բարոյական վնասների: Հարկ է նշել, որ վարչական պատժամիջոցները սովորաբար 

սահմանվում են կոնկրետ խախտումների, այլ ոչ օրենքի ընդհանրական խախտումների 

համար, նշելով օրենքի որոշակի հոդվածը: Եվրոպական երկրների մեծ մասում 

վարչական պատժամիջոցները նախատեսվում են տվյալների սուբյեկտի չծանուցման 

պարտականության չկատարման, տվյալների հավաքագրման, պահպանման, մշակման և 

ոչնչացման կանոնների խախտման համար: 

 

4. Տվյալների պաշտպանության մարմինների ինստիտուցիոնալ 

մոդելներ  

 



Տվյալների պաշտպանության մարմնի արդյունավետ գործունեությունը ապահովող 

ինստիտուցիոնալ և իրավական հիմքերին վերաբերող առաջարկությունները հատկապես 

կարևոր են Եվրոպայում կիրառվող տվյալների պաշտպանության մոդելների 

բազմազանության պատճառով: Եվրոպական երկրներում տվյալների պաշտպանության 

մարմինների նախնական ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ երկրներում 

գործում են բազմաթիվ ինստիտուցիոնալ սխեմաներ` ամբողջովին անկախ մարմիններից 

(Միացյալ Թագավորությունում գործող Տեղեկատվության հանձնակատարի գրասենյակ) 

մինչև որոշ անկախ գործառնություններով նախարարությանը կից գերատեսչությունը 

(Լիտվայի Տվյալների պաշտպանության պետական տեսչություն): Հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ նախագիծը հիմնականում սևեռվում է Կոնվենցիայի ֆորմալ 

պահանջների վրա, անձնական տվյալների պաշտպանությունը վերահսկող մարմնի 

համար ամենակարևորը անկախությունն է: 

 

Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների տվյալների 

պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիային կից Լրացուցիչ 

արձանագրությամբ անձնական տվյալները պաշտպանող մարմիններից պահանջվում է 

հետևյալը. 

 

1. Վերահսկող մարմինները պետք է իրավասու լինեն հետաքննելու և միջամտելու, 

 մասնակցելու դատական վարույթին կամ կոմպետենտ դատական մարմինների 

ուշադրությունը հրավիրելու Կոնվենցիայի սկզբունքները արտացոլող տեղական 

օրենսդրության դրույթների խախտումների վրա: 

2. Վերահսկող մարմինը իր իրավասությունների շրջանակում պետք է լսի ցանկացած 

անձի հայցապահանջները` կապված անձնական տվյալների մշակման 

գործընթացում նրա  իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 

պաշտպանության հետ: 

3. Վերահսկող մարմինը պետք է լիովին անկախ լինի իր գործառնություններն 

իրականացնելիս: 

4. Վերահսկող մարմնի այն որոշումները, որոնք բողոքների առիթ են տալիս, կարող 

են բողոքարկվել դատարաններում: 

 

Հարկ է նշել, որ նախագծի առաջ դրված խնդիրները մեկնարկման օրվանից 

փոփոխության են ենթարկվել և, բացի Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին 

գործող օրենքի վերլուծությունից, նախագծի խումբը իր մեկնաբանություններով 

արձագանքել է նաև Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագծին 

և պետք է դրանք հաշվի առներ տվյալների պաշտպանության մարմնի վերաբերյալ իր 

առաջարկությունները ներկայացնելիս: Այլ կեպ ասած, տվյալների պաշտպանության 



մարմնի ինստիտուցիոնալ մոդելների վերաբերյալ առաջարկությունները նախագծի խմբի 

կողմից մշակվել են այն  ենթադրության հիման վրա, որ օրենքի նախագծում առաջարկվող 

կարգավիճակը և ինստիտուցիոնալ մոդելը ամենահավանական տարբերակն են, ուստի 

ուղղվել են առաջարկվող մոդելի բարելավմանը: 

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի նախագիծը  վերահսկող 

մարմնին հետաքննելու և միջամտելու զգալի իրավասություններ է տալիս, 

չսահմանափակվելով գործողությունների կատարման, տվյալների մշակման 

դադարեցման, տվյալների արգելափակման և անօրինականորեն մշակվող տվյալների 

ոչնչացման մասին հրամաններով (Օրենքի նախագծի հոդված 23): Դրա հետ մեկտեղ, 

որպես վարչարարող մարմին, տվյալների պաշտպանության մարմինը գործելու է 

Վարչարարության և վարչական վարույթների հիմքերի մասին օրենքի շրջանակներում և 

դատական կարգով կիրարկումը կարող է միակ գործիքը հանդիսանալ, ինչը նաև 

նշանակում է դատական կարգով բողոքարկման պահանջի բավարարում: 

Վարչարարության և վարչական վարույթների հիմքերի մասին օրենքը նաև 

երաշխավորում է այն անհատների բողոքների լսումը, որոնք պահանջում են կիրարկել 

անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրությունը:    

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության օրենսդրությունն ընդունելիս օրենքներ 

մշակողների առաջ ծառացող ամենից բարդ և հաճախ հակասական հարցը պետական 

մարմինների անկախությունն է: Պետական մարմնի անկախության մասին խոսելիս 

ինստիտուցիոնալ հարցերի փորձագետները սովորաբար նկատի ունեն տվյալ մարմնի` 

անկախ գործելու  ունակությունը, այսինքն` չենթարկվելու տվյալ երկրի քաղաքական 

ղեկավարության (նախագահի, վարչապետի, խորհրդարանական մեծամասնության) 

ճնշմանը: Քաղաքական ղեկավարությունից պետական մարմնի անկախության 

սովորաբար հասնում են թափանցիկ նշանակումների մեխանիզմի, անկախ մարմնի 

ազատ արձակման հարցում քաղաքական ղեկավարների սահմանափակ 

իրավասությունների, տվյալ մարմնի ֆինանսական անկախության միջոցով, որոնք 

հնարավորություն են տալիս այդ մարմնին գործելու առանց կառավարության կամ 

նախագահի ֆինանսական օժանդակության: 

 

Եվրոպական երկրներում տվյալների պաշտպանության մարմինների ինստիտուցիոնալ 

մոդելների ուսումնասիրությունը հիմնականում սևեռվում է անկախության  վերոնշյալ 

տարրերի ուսումնասիրմանը` հաշվի առնելով Անձնական տվյալների պաշտպանության 

մասին օրենքի նախագծում առաջարկվող մոդելը: 

 



Տվյալների պաշտպանութան  մարմնի (հաստատության ղեկավարի և/կամ 

անդամի) նշանակումը  

 

 

Հետխորհրդային երկրներից Մերձբալթյան երկրները արագ և արդյունավետորեն ԵՄ 

անդամ-պետության փոխակերպվելու վառ օրինակ են և նրանց փորձը շատ կարևոր է 

մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների չափերի առումով: Լատվիայում Տվյալների 

պետական տեսչությունը կառավարվում է տնօրենի կողմից, ով նշանակվում և ազատվում 

է Կառավարության կողմից` Արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ: 

Նմանապես, Լիտվայի տվյալների պաշտպանության մարմինը` Տվյալների 

պաշտպանության տեսչությունը, կառավարվում է տնօրենի կողմից, ով նշանակվում է 

հինգ տարի ժամկետով և պաշտոնից ազատվում  կառավարության կողմից` 

Կառավարության մասին օրենքով նախատեսված ընթացակարգի համաձայն: Էստոնիայի 

տվյալների պաշտպանության մարմնի` Տվյալների պաշտպանության տեսչության 

ղեկավարը նույնպես նշանակվում է կառավարության կողմից հինգ տարի ժամկետով: 

Տեսչության ղեկավարի թեկնածությունը առաջարկվում է Ներքին գործերի 

նախարարության կողմից: 

 

Էստոնիայի օրենքով սահմանվում են Տեսչության ղեկավարի աշխատանքից ազատման 

հանգամանքները՝ դրանով երաշխավորելով տվյալ մարմնի անկախությունը. 

• ղեկավարի դիմումի համաձայն, 

• նշանակման ժամկետի լրանալու, 

• կարգապահական խախտման, 

• երկարատև անգործունակության պատճառով, 

• նրա նկատմամբ մեղադրական դատավճիռը ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ, 

• եթե հայտնի են դարձել փաստեր, որոնք օրենքի համաձայն արգելում են տվյալ 

անձի նշանակումը որպես տնօրեն: 

 

 

Նիդեռլանդները ԵՄ այն երկրներից է, որը կարողացել է կառուցել տվյալների 

պաշտպանության արդյունավետ համակարգ: Այդ երկրում անձնական տվյալների 

պաշտպանության մարմինը` Տվյալների պաշտպանության հանձնաժողովը, կազմված է 

նախագահից և երկու անդամներից: Նախագահը նշանակվում է թագավորի հրամանով` 

վարչապետի ներկայացմամբ,  վեց տարի ժամկետով: Երկու անդամները նշանակվում են 

համանման ընթացակարգով չորս տարի ժամկետով: Ի լրումն, Հանձնաժողովը 



փորձագետների խորհուրդ ունի, որը խորհրդատվություն է տրամադրում անձնական 

տվյալների պաշտպանության ընդհանուր հարցերի առնչությամբ: Անդամները ընտրվում 

են հասարակության տարբեր հատվածներից և նշանակվում նախարարի կողմից` 

Հանձնաժողովի ներկայացմամբ:  

 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության կողմից առաջարկվող Տվյալների պաշտպանության 

մասին օրենքի նախագիծը նախատեսում է մարմնի ղեկավարի նշանակման և 

աշխատանքից ազատման համարյա նույն մեխանիզմները, միակ բացառությունը տվյալ 

մարմնի կարգավիճակն է, որը նախատեսվում է ստեղծել Արդարադատության 

նախարարության կազմում: Սա ընդունելի մոդել է և նախատեսվում է Լատվիայի և 

Լիտվայի օրենքներում: Միևնույն ժամանակ, Էստոնիայի փորձը նախընտրելի է ավելի 

բարձր կարգավիճակի և անկախության շեշտադրման առումով: 

 

Ֆինանսական անկախություն  

 

Լատվիայի տվյալների պաշտպանության մասին  օրենքն ունի դրույթ պակասող  

ֆինանսական միջոցների ստացման մասին, մինչդեռ Լիտվայի օրենքով պարզապես 

նախատեսվում է պետբյուջերից ֆինանսավորում: Էստոնիայի օրենքով ևս երաշխիքներ 

չեն սահմանվում Տվյալների պաշտպանության տեսչության ֆինանսական անկախության 

համար: Նույնիսկ Նիդեռլանդների Անձնական տվյալների պաշտպանության ակտը, որում 

մանրամասն նկարագրվում են բոլոր ընթացակարգերը և կանոնակարգման ենթակա 

սուբյեկտների պատասխանատվության շրջանակները, դրույթներ չունի ֆինանսավորման 

մասին: ՀՀ ներկա օրենսդրությունը և կառավարության կողմից մշակված նախագիծը ար 

31 հունվարի 2015թ. անձնական տվյալների պաշտպանության մարմնի ֆինանսական 

անկախության միջոցներ չի նախատեսում և այդ առումով պետք է լրամշակվի:  

 

Հրապարակային հաշվետվողականություն  

 

Հաշվետվողականությունը ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության կողմից 

պետական մարմինների վերահսկողության գործիք է, այլ նաև այդ մարմինների 

անկախության բաղադրիչը. պետական այն մարմինը, որը  հաշվետու է օրենսդիրին և  

հանրությանը, ավելի անկախ է, քան այն մարմինները, որոնք հաշվետու են 

նախարարներին կամ երկրի նախագահին: 

 

 



Լատվիական օրենսդրությամբ տվյալների պաշտպանության մարմնից պահանջվում է  իր 

գործունեության մասին տարեկան հաշվետվությունների կազմում և հրապարակում, 

սակայն չի նախատեսում որևէ մանրամասն պահանջ հաշվետվության ձևաչափի և/կամ 

կարծիքների ներկայացման (խորհրդարանական կամ լսումների ձևով) համար: 

Էստոնիայի օրենքով պահանջվում է, որ Տվյալների պաշտպանության տեսչությունը 

հրապարակի հաշվետվություններ անցկացված ստուգումների և դրանց արդյունքների 

վերաբերյալ, ինչպես նաև տարեկան հաշվետվություն ներկայացնի Էստոնիայի 

խորհրդարանի Սահմանադրական կոմիտեին: Էստոնիայի Տվյալների պաշտպանության 

տեսչության կազմած հաշվետվության մեջ պետք է ներկայացվի 

համապատասխանության ապահովման գծով կարևորագույն փաստերը, ինչպես նաև 

նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում Տվյալների պաշտպանության ակտի 

կիրարկման գործընթացը: Նիդեռլանդների տվյալների պաշտպանության մարմինը 

հաշվետու է Նախարարների կաբինետին և հրապարակում է  հաշվետվությունը իր 

պաշտոնական կայքէջում: Նիդեռլանդների Տվյալների պաշտպանության հանձնաժողովը 

պետք է ներառի «համապատասխան գործողությունները, քաղաքականությանը և դրա 

գործունեության ձևի արդյունավետությունը նախորդ օրացուցային տարվա ընթացքում»: 

 

Հայաստանի Հանրապետության` տվյալների պաշտպանության գործող և ապագա 

օրենսդրության մեջ պակասող դրույթը անձնական տվյալների պաշտպանության մարմնի 

հաշվետվողականություն հասկացությունն է: 

 

 

 

Ընթացիկ քաղաքականության հարցեր և ուղենիշեր  

 

Ամփոփելով անձնական տվյալների պաշտպանության Եվրոպական երկրների 

օրենսդրական փորձը կարելի է սահմանել Հայաստանի Հանրապետությունում տվյալ 

ոլորտի ներկա քաղաքականության հիմնական կարցերը և դրան լուծման ուղիները:    

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության մարմնի գործունեության անկախությունը և 

թափանցիկությունը ապահովելու համար կարելի է ընտրել փորձագիտական խորհր 

հիմնելու մոդելը: Երկար` օրինակ տսասը տարուց ոչ պակաս` փորձ ունեցող և 

մարդու/քաղաքացիական հասարակության իրավունքների պաշտպանության գծով 

հասարակական կազմակերպություններից կազմված փորձագետների խորհուրդը այն 

արդյունավետ գործիքը կարող է դառնալ, որը կապահովի տվյալ մարմնի հանրային 

վստահությունը և խորհրդի մասնագիտական փորձը: Այնուամենայնիվ, օրենքը պետք է 

նախատեսի մեխանիզմներ, երաշխավորելով մարդու/քաղաքացիական իրավունքների 



պաշտպանության ոլորտում հանրության և հասարակական կազմակերպությունների 

կողմից հարգված և իրական փորձ ունեցող անձի նշանակումը: 

 

Տվյալների պաշտպանության մարմնի ֆինանսական անկախությունը նպատակահարմար 

է սահմանել օրենքով, դրանով իսկ բացառելով հնարավոր ճնշումները և կառավարության 

ազդեցությունը: Նման երաշխիք կարող է լինել որոշակի դրույթ, որը կնախատեսի տվյալ 

մարմնի բյուջեն մեկ աշխատակցի հաշվով, սահմանելով այն ոչ պակաս, քան մարդու 

իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մեկ աշխատակցի համար նախատեսված 

բյուջետային գումարը: Ֆինանսական անկախության լավագույն օրինակը Պետական 

կոմունալ ծառայությունների կանոնակարգման հանձնաժողովի մասին օրենքն է, չնայած 

որ այն կախված է կանոնավոր վճարումներից, որոնք կապված չեն անձնական տվյալների 

պաշտպանության ոլորտի հետ: Բյուջեն դարձնելով որոշակի, կայուն պետական 

հաստատությունների բյուջեի մաս (օրինակ, խորհրդարանի անդամներին վճարվող 

աշխատավարձը) հնարավոր է հասնել կատարյալ ֆինանսական անկախության:  

 

Տվյալների պաշտպանության մարմնի արդյունավետ գործունեության համար պետք է 

ներդրվի հրապարակային հաշվետվողականություն հասկացությունը` Ազգային ժողովին 

ներկայացվող տարեկան զեկույցի և պաշտոնական հրապարակման ձևով: Ի լրումն, 

փորձագետների խորհրդի ձևավորման դեպքում այն կարող է իր կարծիքը ներկայացնել 

տվյալ մարմնի հաշվետվության/գործունեության առնչությամբ:  

 

 

5.Դատական պրակտիկա 

 

 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի գործերի քննումը կարևոր է 

համապատասխան պրակտիկա հիման վրա ազգային օրենսդրության մշակելու համար: 

Հարկ է նշել, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կանոնները հիմնվում 

են Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիաների վրա, և անձնական տվյալների 

պաշտպանությունը Դատարանի կողմից դիտարկվում է այդ տեսակետից, և տվյալների 

պաշտպանության գործերի մեծ մասը քննարկվում են Կոնվենցիայի հոդված 8-ի մասով: 

 

ՄԻԵԴ-ի օրինակը չպետք է դիտարկվի որպես ՀՀ  օրենքի հիմք, սակայն կարող է 

օգտակար լինել եվրոպական չափորոշիչները հասկանալու տեսանկյունից: Այն 

հատկապես կարևոր է այն  գործերի համար, որոնք վերաբերում են Եվրոհանձնաժողովի 

կողմից անձնական տվյալների պաշտպանության ազգային մարմինների անկախության 



աստիճանի բողոքարկմանը: Հայաստանի Հանրապետությունում կանոնակարգող 

մարմինների անկախությունը միշտ քննադատության է ենթարկվել քաղաքացիական 

հասարակության և միջազգային կազմակերպությունների կողմից: Կանոնակարգող 

մարմինների անկախությանը խոչընդոտող հիմնական գործոններից են դրանց 

անդամների կողմից կարիերայի ընկալումը և անկախ ֆինանսավորման մեխանիզմների 

բացակայությունը: ԵՄ-ի Արդարադատության դատարանում համապատասխան գործի 

քննարկումը կարող է ցույց տալ պետական մարմինների անկախության նկատմամբ 

դատարանի մոտեցումները: 

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության խախտման լավագույն գործերից մեկը 

«Շիմովոլոսը ընդդեմ Ռուսաստանի» գործն է: Այս գործը ցույց է տալիս, թե ինչպես է 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը քննում անձնական տվյալների 

պաշտպանության հետ կապված գործերը, հաշվի առնելով հավաքագրված և պահված 

անձնական տվյալները և  տվյալների հավաքագրման օրինականությունը պարզելու 

անհատների իրավունքները: Հայցվորի անունը գրանցվել էր հսկվող անձանց տվյալների 

հենքում որպես սափրագլուխների և անհատների այլ կատեգորիաների շրջանում 

«մարդու իրավունքների պաշտպանության ակտիվիստ», որոնք, համաձայն ներքին 

գործերի նախարարության  (ոստիկանության), տվյալների  ներգրավված են 

էքստրեմիստական գործողություններում: 2007թ. ԵՄ-Ռուսաստան  գագաթնաժողովին 

մասնակցելու համար նա մեկնել էր Սամարա, և ճանապարհին նրան մի քանի անգամ 

կանգնեցրել էին փաստաթղթերի ստուգման նպատակով և մի շարք ստուգումներից հետո 

բերել ոստիկանական բաժանմունք «վարչական խախատումներ թույլ տալու» ֆորմալ 

պատճառաբանությամբ: 

 

Դատարանը վճիռ է կայացրել այն մասին, որ անձի մասնավոր կյանքը լայն 

հասկացություն է, որը ենթակա չէ սպառիչ սահմանման: Կոնվենցիայի հոդված 8-ը չի 

սահմանափակվում «ներքին շրջանակի» պաշտպանությամբ, որտեղ անհատը կարող է 

ապրել իր անձնական կյանքով այնպես, ինչպես կընտրի և չի բացառում արտաքին 

աշխարհը, որը չի ընդգրկված տվյալ  շրջանակում: Այն նաև պաշտպանում է այլ 

մարդկանց և արտաքին աշխարհի հետ հարաբերություններ հաստատելու և զարգացնելու 

իրավունքը: Անձնական կյանքը կարող է նույնիսկ ներառել մասնագիտական կամ 

ձեռնարկատիրական բնույթի գործունեությունը: 

 

Ռուսաստանի ներկայացուցիչները հիմնականում հղում էին կատարում Կոնվենցիայի 

հոդված 8-ի բացառություններին, օր.` քաղաքացիների անձնական կյանքում պետական 

մարմինների միջամտություններին` «օրենքի համաձայն և ժողովրդավարական 

հասարակությունում ազգային անվտանգության, հասարակության անվտանգության կամ 



երկրի տնտեսական բարեկեցության  շահերից ելնելով, անկարգությունների կամ 

հանցագործությունների կանխման, առողջության կամ բարոյականության 

պաշտպանության կամ մյուսների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության 

համար»: Դատարանը որոշում էր կայացրել, ըստ որի, տվյալների հավաքագրումը չէր 

համապատասխանում օրենքին, այն անհրաժեշտ չի եղել հանրային կարգը և 

անվտանգությունը պաշտպանելու համար: 

 

Հղում կատարելով իր նախադեպային օրենքին, դատարանը եզրահանգեց, որ նշված 

տվյալների հավաքագրումը և պահպանումը համարժեք է մարդու անձնական կյանքին 

միջամտությանը, որը պաշտպանվում է Կոնվենցիայի հոդված 8-ի առաջին 

պարբերությամբ: Դատարանը այս գործում նաև հաստատեց 4-րդ Արձանագրության  

հոդված 2-ի խախտումը, որը անհատներին պետության տարածքում տեղաշարժվելու 

ազատություն է տալիս, ինչպես նաև Կոնվենցիայի հոդված 5-իև հոդված 14-ի խախտումը 

(ազատության և անվտանգության իրավունք և խտրականության արգելում):   

 

Մեկ այլ հետաքրքիր գործ  է «Ցիուբոտարուն ընդդեմ Մոլդովայի» գործը, որը 

հետխորհրդային երկրներում վարչական վարույթներին բնորոշ դեպք է: Հայցվորը` Միհայ 

Ցիուբոտարուն, դիմել էր Մոլդովայի պետական մարմիններին անձի նույնականացման իր 

հին խորհրդային փաստաթուղթը մոլդովական փաստաթղթով փոխարինելու խնդրանքով:  

Դիմումի մեջ «ազգություն» տողի դիմաց նա գրել էր «ռումինացի»: Նրան ասել էին, որ 

դիմումը չի ընդունվի, մինչև դիմումում ազգության դիմաց չնշվի «մոլդովացի»: Հայցվորը 

բողոքել էր և ավելի ուշ տեղեկացվել, որ, քանի որ նրա ծնողները ծննդյան և ամուսնության 

վկայականներում ազգությամբ ռումինացի գրանցված չեն եղել, հնարավոր չէ նրա 

ազգությունը գրանցել  «ռումինացի»: Նրան խորհուրդ են տվել փնտրել Ազգային 

արխիվներում իր պապերի և այլ նախնիների ռումինական ծագման հետքեր: 

 

Հայցվորը գրել է բազմաթիվ բողոքներ երկրի Վարչապետին, Նախագահին և այլ 

պաշտոնյաների, սակայն ապարդյուն: Հայցվորը փորձել է որոշումները բողոքարկել 

դատական ատյաններում, սակայն հաջողություն չի ունեցել. 2005թ.ապրիլի 6-ին 

Գերագույն դատարանը մերժել է հայցվորի դիմումը և նշել, որ Քաղաքացիական 

կարգավիճակին վերաբերող փաստաթղթերի մասին օրենքի 68 բաժնի համաձայն (տես 

ստորև պարբերություն 16) հնարավոր չէ փոխել նրա ծնողների ազգությունը 

ռումինականի, քանի որ անձը հաստատող նրանց փաստաթղթերից ոչ մեկում նշված չէ 

նրանց  ռումինական ծագումը: 

 

Մոլդովայի կառավարությունը որոշեց, որ Կոնվենցիայի հոդված 8-ը չի տարածվում տվյալ 

գործի վրա, քանի որ անձնական կյանքը հարգելու անհատի իրավունքը չի ներառում 



մարդու ազգային ինքնությունը և այդ դրույքի համաձայն առկա չէ հայցվորի 

իրավունքների միջամտության որևէ դեպք: Մոլդովայի կառավարությունը նաև պնդել է, 

որ ազգային ինքնության փոփոխությանը վերաբերող խնդրագիրը ընդունվել է՝ հիմնվելով 

սոսկ հայցվորի հայտարարագրի, այլ ոչ ապացույցների վրա, ուստի կարող է հանգեցնել 

վարչական բնույթի լուրջ հետևանքների, հղում անելով Կոնվենցիայի հոդված 8-ի 2-րդ 

պարբերությանը: Կառավարությունը ենթադրում է, որ «ռումինացի» գրվելու հայցվորի   

ցանկությունը կարող է պատճառաբանվել Ռումինիայի քաղաքացիություն ստանալու 

մտադրությամբ և  կառավարությունն է իրավասու որոշել, թե որքանով էթնիկ ծագմանը 

վերաբերող գրառումներում փոփոխությունների կատարման մասին խնդրագրերը կարող 

են ընդունելի լինել:  

 

Դատարանը կրկին անգամ նշեց, որ «անձնական կյանքը»  լայն հասկացություն է, ենթակա 

չէ սպառիչ սահմանման: Այն ներառում է անձի ֆիզիկական և ֆիզիոլոգիական 

ամբողջությունը: Դատարանը նաև նշեց, որ «անձնական անկախություն» հասկացությունը 

հոդված 8-ում սահմանվող երաշխիքների մեկնաբանման հիմքում ընկած կարևոր 

սկզբունքներից է: Սույն սկզբունքի ներքո պաշտպանվում է յուրաքանչյուր անհատի 

անձնական միջավայրը, այդ թվում` որպես անհատ անձինք նրանց ինքնության 

մանրամասները որոշող իրավունքը: Դատարանը նաև նշել է, որ այնպիսի 

մանրամասների հետ մեկտեղ, ինչպիսիք են անուն, ազգանունը, սեռը, կրոնը և սեռական 

կողմնորոշումը, անհատի էթնիկ ինքնությունը կազմում է անհատի անձնական կյանքի և 

ինքնության էական կողմը: 

 

Դատարանը նշել է, որ ազգային ինքնության դիտարկումը որպես անհատի անձնական 

կյանքի մաս հատկապես կարևոր է Մոլդովայի Հանրապետության ներկայիս սոցիալական 

իրավիճակում, երբ ազգային ինքնության խնդիրը սոցիալական լարվածության և 

երկարատև թեժ քննարկումների առարկա է և առավել կարևոր է այն, որ անհատի 

գրանցված ազգային ինքնությունը, ինքնության մյուս ասպեկտների նման, վճռորոշ է նրա 

երեխաների և հետագա սերունդների ազգային ինքնության որոշման համար: 

Համապատասխանաբար,  ներկայիս գործին առնչվող փաստերը վերաբերում են 

Կոնվենցիայի հոդված 8-ում սահմանված «անձնական կյանքի» շրջանակին և, քանի որ 

պետական մարմինները հրաժարվել են գրանցելու հայցվորի կողմից հայտարարագրված 

ազգային ինքնությունը, նա կարող է պնդել, որ հանդիսանում է սույն հոդվածի դրույթների 

խախտման զոհը: Ուստի դատարանը մերժում է կառավարության նախնական 

առարկությունը Կոնվենցիայի հոդված 8-ի չկիրառելիության մասին: 

  

Մասնավորապես, դատարանը հատկապես ուսումնասիրել է Մոլդովիայի պետական  

(այդ թվում` դատական) մարմինների կողմից  ձեռնարկված ջանքերը հայցվորի ազգային 



ինքնությունը` լեզուն, անուն, ազգանունը, ապացուցելու համար: Այնուամենայնիվ, 

գրանցված ազգային ինքնության փոփոխության մասին նրա խնդրագիրը մերժվել է լոկ 

այն հիմքով, որ բացակայում են հայցվորի ազգային ինքնությունը հաստատող 

գրանցումները: Դատարանը որոշեց, որ պետությունը չի ուսումնասիրել հայցվորի 

պնդումը այն մասին, որ նա պատկանում է որոշակի ազգային խմբին, որը հնարավոր է 

օբյեկտիվ կերպով հաստատել ներկայացված ապացույցների հիման վրա: Ուստի 

դատարանը եզրակացրեց, որ պետական մարմինները չեն կատարել իրենց 

պարտականությունը հայցվորի անձնական կյանքի նկատմամբ  հարգանքի ապահովման 

առումով: Համապատասխանաբար, առկա է Կոնվենցիայի հոդված 8-ի խախտում: 

 

«Սեմալետտին Կանլին ընդդեմ Թուրքիայի» գործը վերաբերում է օրենքի կիրարկման 

մարմինների կողմից անձնական տվյալների անօրինական բացահայտմանը` կապված 

սպասվելիք քրեական վարույթի հետ: 1990թ. հայցվորը  հետապնդման էր ենթարկվել 

անօրինական Դև-Գենցում («Հեղափոխական երիտասարդություն») 

կազմակերպությունում իր ենթադրվող անդամակցության համար, բայց արդարացվել էր 

1990 թ. սեպտեմբերի 25-ին: Մի շարք քրեական վարույթներ էլ նախաձեռնվել էին նրա դեմ 

Քրեական օրենսդրության 141 հոդվածով` մեկ այլ անօրինական` Դև-Յոլ 

(«Հեղափոխական ուղի») կազմակերպությանը անդամակցելու համար, որոնք կարճվել են 

1990թ. նշված դրույթի չեղարկման կապակցությամբ: 2003թ. օգոստոսի 23-ին հայցվորը 

ուղևորվել է Անկարա մասնակցելու այն ցույցին, որը կազմակերպել էր Պետական 

աշխատողների միության կոնֆեդերացիան: Ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է և, 

նրա վկայակոչմամբ, ծեծել: Նրան տարել են ոստիկանատուն: Նույն օրվա 

ոստիկանության զեկույցի մեջ նշվում է, որ հայցվորի վերաբերյալ գրառումներ կան այն 

մասին, որ նա 1990թ. զբաղվել է ահաբեկչության հետ կապված գործունեությամբ: 

 

2003թ. օգոստոսի 24-ին Անկարայի դատախազը մեղադրական ակտ է ներկայացրել, 

մեղադրելով հայցվորին և ևս 25 անձանց Ցույցերի մասին ակտը խախտելու և պետական 

գույքը փչացնելու և ուժի կիրառմամբ ձերբակալությանը դիմադրելու համար: Այն 

ժամանակ, երբ քրեական վարույթ էր նախատեսված Անկարայի առաջին ատյանի 

քրեական դատարանում (այսուհետ` Անկարայի դատարան), «Լրացուցիչ հանցանքների 

մասին տեղեկատվության ձև» վերանագրված ոստիկանության զեկույցը ներկայացվել է 

Անկարայի դատարանին: «Մեղավորության վերաբերյալ գրանցումներ» կոչվող  

զեկույցում կային երկու գրառում, որտեղ նշվում էր, որ հայցվորը Հեղափոխական 

երիտասարդություն կազմակերպության անդամ է: Զեկույցը, որում ներառված էին նաև 

հայցվորի մատնահետքերը, հասցեն և ծննդյան վկայականի մանրամասները, կազմվել էր 

Մատնահետքերի ստացման ոստիկանության կարգի հոդված 12-ի համաձայն, որով 



ոստիկանությանը իրավունք է տրվում պահել որոշակի հանցանքներում մեղադրվող կամ 

դատապարտված անձանց վերաբերյալ մանրամասներ: 

 

Հայցվորը բողոքել է դատախազին, նշելով «Հեղափոխական ուղի»-ում անդամակցության 

համար քրեական վարույթի կարճման փաստը և դատախազի ուշադրությունը 

հրավիրելով այն փաստի վրա, որ մատնահետքեր վերցնելու սոտիկանության կարգը ևս 

ոստիկանությունից պահանջում է ներառել իրենց գրառումներում անձի արդարացման 

կամ քրեական վարույթների կարճման դեպքերը: Նա խնդրել է դատախազին դատական 

կարգով հետապնդել այն ոստիկաններին, ովքեր անտեսել են իրենց 

պարտականությունները` չկատարելով նշված կարգի պահանջները: Սակայն 

դատախազը մերժել է հայցվորի` նշված ոստիկաններին հետապնդման ենթարկելու 

խնդրանքը: Դատախազը որոշել է, որ ոստիկանները չեն փորձել մոլորեցնել որևէ մեկին, 

նրանք միայն քրեական գործի հետ միասին դատարան են ուղարկել հայցվորի 

վերաբերյալ անցյալում տեղի ունեցած միջադեպերի պաշտոնական գրառումները: 

Հայցվորը առարկություն ներկայացրեց դատախազի նման որոշման առթիվ և պնդեց, որ 

դատախազը չի ուսումնասիրել կամ նույնիսկ չի նշել իր որոշման մեջ տվյալ Կարգը, 

նախքան ոստիկաններին դատական կարգով հետապնդման չենթարկելու մասին որոշում 

կայացնելը: Հայցվորը բողոքել է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայում 

արձանագրված իր իրավունքները, մասնավորապես` արդար հետաքննության, 

անձնական և ընտանեկան կյանքի նկատմամբ հարգանքի իր իրավունքները խախտվել 

են: Հայցվորի առարկությունը մերժվել է Սինքան Ասիզ դատարանում: 

 

Հայցվորը բողոքել է, որ ոստիկանությունում կամայական և անօրինական ձևով պահվող 

տվյալները և ազգային ԶԼՄ-ներում այդ տվյալներից որոշակի մանրամասների 

հրապարակումը բացասական ազդեցություն են ունեցել իր անձնական կյանքի վրա` 

Կոնվենցիայի հոդված 8-ի մասով: Կառավարությունը պնդել է, որ գանգատը անընդունելի 

է, քանի որ դեռևս սպառված չեն երկրի ներքին իրավական պաշտպանության միջոցները: 

Կառավարության կարծիքով,  հայցվորը կարող էր խնդրել վարչական դատարաններին 

ճշգրտել տվյալները: Հայցվորը չի ներկայացրել այդ գանգատը ազգային մարմինների 

ուշադրությանը: Կառավարությունը նաև պնդել է, որ հայցվորը դատական գործ չի 

հարուցել այն լրագրերի դեմ, որոնք ոստիկանության զեկույցից մանրամասներ են 

հրապարակել: Կառավարություն կարծիքով, դատախազին ներկայացված գանգատը 

տեղին չէր, քանի որ այն նպատակ ուներ փոխհատուցում ստանալ տվյալներ 

պահպանելու համար, և քանի որ տվյալների պահպանումը իրավական հիմքեր է ունեցել, 



դատախազին ներկայացված գանգատը կարող էր պաշտպանության արդյունավետ միջոց 

լինել միայն այն դեպքում, եթե առկա լիներ հանցանքի փաստը: 

 

Հայցվորը նշել է, որ ինքը տեղյակ չի եղել պահվող տվյալների մասին, մինչև դրանք 2003թ. 

չեն ներկայացվել Անկարայի դատարան և այդ պատճառով անտրամաբանական էր 

ակնկալել, որ նախքան 2003թ. նա դիմեր տվյալները փոփոխելու խնդրանքով: 2003թ. 

դրանք Անկարայի դատարան ներկայացնելուց հետո չափազանց ուշ էր, քանի որ նա 

մամուլում ներկայացվել էր որպես ահաբեկչական կազմակերպությունների անդամ: 

Համաձայն ընդունված նախադեպային օրենքի, այն դեպքում, երբ հայցվորը կարող է 

ընտրություն կատարել տվյալ երկրի պաշտպանական միջոցներից, ներքին իրավական 

պաշտպանական միջոցների սպառման առումով բավարար է, որ հայցվորը օգտագործի 

այն միջոցը, որը չի հակասում հասարակ ողջամտությանը և որի միջոցով կարող է 

բավարարվել նրա գանգատը: Նման միջոց օգտագործելով, հայցվորից չպետք է նաև 

պահանջել օգտագործել նաև մյուս միջոցները, որոնք նույնպես առկա էին, սակայն 

հաջողության հասնելու դրանց հավանականությունը ավելի մեծ չէր: 

 

Տվյալ գործում Դատարանը դիտարկում է կատարել առ այն, որ դեպքերի զարգացման 

նշված պահին գործող Թուրքիայի Քրեական օրենսգրքի հոդված 230-ի համաձայն 

պետական ծառայողի կողմից հանցանք էր համարվում իր պարտականությունների 

չկատարումը կամ դրանց կատարման ձգձգումը: Ավելին,  ոստիկանության` 

Մատնահետքեր  վերցնելու կարգի հոդված 26-ով միանշանակորեն սահմանվում է այն 

եղանակը, որով ոստիկանության գրանցումները պետք է փոփոխվեն, ընդգրկելով այդ 

գրանցումներում նշված քրեական մեղադրանքների հետ կապված արդարացման կամ 

գործի կարճման դեպքերը: Ըստ էության, կառավարությունը չի վիճարկում այն, որ 

ոստիկանության աշխատակիցների պարտականությունն էր փոխելու իրենց մոտ եղած 

տվյալները: Դատարանի կարծիքով, հայցվորը պատճառաբանված կերպով եզրահանգել է, 

որ ոստիկանության աշխատակիցները Քրեական օրենսգրքի հոդված 230-ում 

սահմանված հանցանք են գործել, չկատարելով իրենց պարտականությունները, ինչպես 

նաև հայցվորի կողմից պատճառաբանված է դատախազին գանգատ ներկայացնելը: Բացի 

այդ, հարկ է նշել, որ  ի հակադրություն կառավարությանը ներկայացրած 

տեղեկատվության, դատախազին և Ասիզ դատարանին իր ներկայացրած փաստերում 

հայցվորը կոնկրետ հղում է կատարել Կոնվենցիայով սահմանված իր իրավունքներին:  

 

Վերսկսելով գործի քննությունը, դատարանը գտավ, որ ոստիկանության կողմից 

վերոնշյալ զեկույցի կազմումը և ներկայացումը Անկարայի դատարան, Կոնվենցիայի 



հոդված 8-ի պարբերություն 2-ի իմաստով «չի համապատասխանում օրենքի 

պահանջներին»: Այս եզրահանգմամբ այլևս անհրաժետություն չկա ուսումնասիրել, թե 

արդյո՞ք ապահովվել է համապատասխանություն Կոնվենցիայի հոդված 8-ի  2-րդ 

պարբերության մյուս պահանջների հետ: Դատարանը եզրակացրեց, որ հայցվորը 

մամուլում հրապարակված զրպարտչական տեղեկությունների պատճառով բարոյական 

վնասներ է կրել, ինչպիսիք են անհանգստությունը և հիասթափությունը, որը չի կարող 

բավարար չափով փոխհատուցվել միմիայն  խախտումների բացահայտմամբ:  Անաչառ 

կերպով տալով իր գնահատականը, նա շնորհեց հայցվորին 5,000 եվրո այս կետի 

համաձայն և ևս 1,500 եվրո որպես դատարանում վարույթի հետ կապված ծախսերի 

փոխհատուցում: 

 

«Կ.Ու. ընդդեմ Ֆինլանդիայի»  (թվային տեխնոլոգիաների և էլեկտրոնային 

հաղորդակցության ցանցի ընդլայնման պայմաններում իր անունը չբացահայտելու 

հայցվորի խնդրանքը հետաքրքիր փաստ է) ևս անձնական տվյալների առնչվող մի գործ է 

որը քննվել է Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանում: 1999թ. մարտի 15-ին 

ինքնությունը չբացահայտած անձը կամ անձինք համացանցի ժամադրությունների 

կայքում հայցվորի անունից, ով այդ ժամանակ 12 տարեկան էր, առանց նրա գիտության,  

հայտարարություն են տեղադրում: Հայտարարության մեջ նշվել է նրա տարիքը և ծննդյան 

թիվը, մանրամասն նկարագրվել են նրա ֆիզիկական տվյալները, այդ ժամանակ նրա 

էլեկտրոնային էջին հղում կատարելու ձևը, տեղադրվել է նրա լուսանկարը, 

հեռախոսահամարը, որը ճիշտ էր բացի մի թվից: Հայցվորը իմանում է համացանցում 

տեղադրված հայտարարության մասին այն բանից հետո, երբ էլեկտրոնային նամակ է 

ստանում մի տղամարդուց`հանդիպելու առաջարկությամբ: 

 

Հայցվորի հայրը խնդրել է ոստիկանությանը գտնել հայտարարությունը տեղադրած 

անձնավորությանը, որպեսզի մեղադրանք ներկայացնի նրան: Սակայն ծառայություններ 

մատուցող ընկերությունը հրաժարվեց բացահայտել այսպես կոչված դինամիկ 

ինտերնետային պրոտոկոլի տիրոջ հասցեն, պատճառաբանելով, որ օրենքով պարտավոր 

է պահպանել  հեռահաղորդակցության գաղտնիությունը: Դրանից հետո 

ոստիկանությունը դիմել է Հելսինկիի շրջանային դատարանին` պարտավորեցնելու 

ծառայություններ մատուցող ընկերությանը Քրեական հետաքննությունների ակտի բաժին 

28-ի պահանջներին համապատասխան բացահայտելու  նշված տեղեկությունները: 

Շրջանային դատարանը իր 2001թ. հունվարի 19-ի որոշման մեջ մերժել է հայցը, քանի որ 

հստակ նշված իրավական դրույթ չկա, որը թույլ կտա կարգադրել ծառայություններ 

մատուցողին մասնագիտական գաղտնիության խախտմամբ բացահայտելու 

հեռահաղորդակցության նույնականացման տվյալները: Դատարանը նշել էր, որ 



Հարկադիր միջոցների ակտի գլուխ 5ա-ի բաժին 3-ի և Հեռահաղորդակցության ոլորտում 

անձնական տվյալների պաշտպանության և տվյալների գաղտնիության և 

անվտանգության ակտի բաժին 18-ի համաձայն ոստիկանությունը իրավունք ունի 

ստանալ հեռահաղորդակցության նույնականացման տվյալները որոշակի 

հանցագործությունների հետ կապված դեպքերում, անտեսելով գաղտնիության 

պահպանման պարտականությունը: Սակայն դիտավորյալ սխալ ներկայացումը այդ 

իրավախախտումներից չէ: 

 

Հայցվորը նշել է, որ Ֆինլանդիայի օրենսդրությունը այդ ժամանակ պաշտպանում էր 

հանցագործին, մինչդեռ զոհը փոխհատուցման կամ պաշտպանության ոչ մի միջոց չուներ: 

Քրեական օրենսդրությամբ նշված գործողությունը ենթակա էր պատժի, սակայն 

կառավարությունը չէր ապահովել այն, որ Հարկադիր միջոցների ակտը և 

Հեռահաղորդակցության ոլորտում անձնական տվյալների պաշտպանության և 

տվյալների գաղտնիության և անվտանգության ակտը համահունչ լինեն իրար: Հայցվորը 

պնդել է, որ քաղաքացիական կարգով երրորդ անձից վնասների փոխհատուցման 

պատահական հնարավորությունը  բավարար չէ իր իրավունքները պաշտպանելու 

համար: Նա նշել է, որ միջոցներ չունի բացահայտելու այն անձի ինքնությունը, ով նման 

հայտարարություն է տեղադրել համացանցում: Մինչդեռ փոխհատուցումը կարող էր որոշ 

դեպքերում արդյունավետ միջոց լինել` կախված նրանից, թե արդյո՞ք վճարումը 

կատարվում է զոհի իրավունքները խախտած անձի կողմից, որը տվյալ գործում այդպես 

չէր: Կառավարության կարծիքով, նոր օրենսդրությունը  արդեն գործում է, և եթե այն 

գործեր դեպքերի պահին, ապա տվյալ գանգատը ոչ անհրաժեշտ կհամարեր: 

 

Կառավարությունը նշել է, որ ներկայիս գործում հայցվորի անձնական կյանքում 

միջամտությունը  կատարվել է մեկ այլ անհատի կողմից: Վիճարկվող գործողությունը 

երկրի  օրենսդրությամբ դիտարկվել է որպես կանխամտածված սխալ ներկայացում և 

պետք է պատժվեր որպես այդպիսին, որը նախազգուշացնող, ետ պահող ազդեցություն 

կունենար: Սկսվել էր հետաքննություն համացանցում նշված հայտարարությունը 

տեղադրած անձին բացահայտելու նպատակով, սակայն այն անհաջող ավարտ ունեցավ 

այդ պահին գործող օրենսդրության պատճառով, որն ուղղված էր պաշտպանելու 

անանուն արտահայտություններ անողների ազատությունը և իրավունքները: Սակայն այս 

գործում ամենից էականն այն է, որ նույնիսկ գործող օրենսդրությունը հայցվորին 

գործողություններ կատարելու միջոցներ է տվել անձնական կյանքում միջամտող 

հաղորդակցությունների դեմ, որի արդյունքում ծառայություններ մատուցող 

ընկերությանը օրենքը պարտադրել է ստուգել, թե արդյո՞ք տվյալ անձը համաձայնել է, որ 



իր մասին զգայուն (գաղտնի) տեղեկություններ հրապարակվեն օպերատորի սերվերի 

վրա: Այս պարտավորությունը չկատարելու համար նախատեսվեց քրեական 

պատասխանատվություն և վնասների փոխհատուցում: Այսպիսով, օրենսդրությունը 

հայցվորի անձնական տվյալները բավարար չափով պաշտպանեց, ինչպես նաև 

նախատեսեց նշված պաշտպանության համար արդյունավետ իրավական միջոցներ: 

 

Իր վճռի մեջ դատարանը նշեց, որ գործի սկզբում հայցվորը 12 տարեկան երեխա էր և 

համացանցի ժամադրությունների կայքում սեռական բնույթի հայտարարության 

սուբյեկտն էր: Ինտերնետային ծառայություններ մատուցող ընկերությունից հնարավոր 

չեղավ ստանալ այդ հայտարարությունը տեղադրողի ինքնությունը այդ ժամանակվա 

գործող օրենսդրության պատճառով: Չնայած նրան, որ այդ գործը դիտարկվում է տվյալ 

երկրի օրենսդրությամբ որպես կանխամտածված սխալ ներկայացում, դատարանը 

կնախընտրեր լուսաբանել «անձնական կյանք» հասկացության որոշակի կողմերը, հաշվի 

առնելով հայցվորի ֆիզիկական և մտավոր առողջությանը հավանական վտանգի 

աստիճանը, նկատի ունենալով  երիտասարդ տարիքով պայմանավորված նրա 

խոցելիությունը: Դատարանը կրկին անգամ նշեց, որ չնայած նրան, որ հոդված 8-ը կոչված 

է պաշտպանելու անհատին պետական մարմինների կամայական միջամտություններից, 

այն  չի պարտադրում պետությանը ձեռնպահ մնալ նման միջամտություններից, ի լրումն 

այս հիմնականում բացասական պարտավորության, կարող են լինել նաև դրական 

պարտավարություններ` կապված անձնական կամ ընտանեկան կյանքը հարգելու հետ: 

Այդ պարտականությունները կարող են ներառել նույնիսկ անհատների միջև 

փոխհարաբերությունների ոլորտում հարգանքի ապահովմանն ուղղված միջոցների 

ընդունումը: Դատարանը նշել է, որ տարբեր ուղիներ կան անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիությունը ապահովելու համար, և պետության պարտականության բնույթը 

կախված կլինի քննարկվող անձնական կյանքի որոշակի կողմից: 

 

Ինչ վերաբերում է կառավարության այն պնդմանը, որ հայցվորը հնարավորություն ուներ 

փոխհատուցում ստանալ երրորդ անձից` ծառայություններ մատուցող ընկերությունից, 

դատարանը նշեց, որ այն բավարար չէր տվյալ գործի հանգամանքներում: Պարզ է, որ թե´ 

հանրության շահը և թե´ֆիզիկական կամ հոգեբանական առողջության դեմ կատարված  

հանցագործությունների զոհերի շահերի պաշտպանությունը պահանջում է 

պաշտպանության միջոցների առկայություն, որը հնարավորություն կտա բացահայտել 

իրական հանցագործին` տվյալ գործում հայցվորի անվամբ հայտարարություն 

տեղադրած անձին և նրան ենթարկել դատական պատասխանատվության,  իսկ զոհը 

պետք է ֆինանսական փոխհատուցում ստանա նրանից: Դատարանը որոշեց, որ 

ներկայիս գործում առկա է Կոնվենցիայի հոդված 8-ի խախտում: 

 



Ակնհայտ է, որ ազգային դատարանների և Արդարադատության եվրոպական դատարանի 

գործերը շատ տարբեր են, սակայն նման են իրենց բնույթով: Ի տարբերություն Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի, որը հիմնականում քննում է իր սեփական 

գործերը, եվրոպական երկրների դատարանները քննում են գործեր ազգային և ԵՄ 

օրենսդրության հիման վրա, ներառյալ, սակայն չսահմանափակվելով, ԵՄ-ի հիմնարար 

փաստաթղթերով, անձնական տվյալների մշակման դեպքում անհատների 

պաշտպանության թիվ 95/46/EC դիրեկտիվով, այդ տվյալների ազատ փոխանցման 

(Տվյալների պաշտպանության) դիրեկտիվով: Ստորև նկարագրված գործերը ցույց են 

տալիս Եվրոպական Միության ազգային դատարանների դատական գործելակերպերը, 

ինչպես նաև Արդարադատության եվրոպական դատարանի վճիռները: 

      

Հեռահաղորդակցությունը այն ոլորտներից մեկն է, որտեղ անձնական տվյալների 

պաշտպանությունը վիճելի հարցեր է բարձրացնում աճող տեխնիկական այն միջոցների 

պատճառով, որոնցում օգտագործողների տվյալներն են պահվում: Նման գործերից մեկը 

«Kärntner Landesregierung and Others» գործն էր: Ավստրիայի սահմանադրական 

դատարանը Արդարադատության եվրոպական դատարան էր ներկայացրել 

հարցադրումներ, որոնք վերաբերում էին Եվրոպայի հռչակագրի հոդված 7,9, 11-ի լույսի 

ներքո  2006/24/EC (Տվյալների պահպանման դիրեկտիվ) Դիրեկտիվի 3-ից  9-ը 

հոդվածների վավերականությանը, և թե արդյո՞ք Տվյալների պահպանման դիրեկտիվին 

փոխարինող Հեռահաղորդակցության մասին Ավստրիայի դաշնային օրենքի որոշակի 

դրույթները անհամատեղելի են Տվյալների պաշտպանության դիրեկտիվի և ԵՄ-ի 

հաստատությունների Տվյալների պաշտպանության կանոնակարգի հետ: 

 

Պրն Զայթլինգերը` Սահմանադրական դատարանի հայցվորներից մեկը նշեց, որ 

աշխատանքային և անձնական կյանքի բերումով օգտվում է հեռախոսից, համացանցից և 

էլեկտրոնային փաստից: Հետևաբար, այն տեղեկությունները, որ նա ստանում և 

ուղարկում է, անցնում են հանրային հեռահաղորդակցության ցանցով: Ավստրիայի 

Հեռահաղորդակցության 2003թ. Ակտի համաձայն հեռահաղորդակցության կապի 

տրամադրողից (պրովայդեր) օրենքով պահանջվում է հավաքագրել և պահպանել 

տվյալներ ցանցից  օգտվողների վերաբերյալ: Պրն Զայթլինգերը հասկացել է, որ իր 

անձնական տվյալների հավաքագրումն ու պահպանումը ոչ մի դեպքում անհրաժեշտ չէր 

ցանցում A-ից  B-ին տեղեկատվություն տրամադրելու տեխնիկական նպատակների 

համար: 

 

Բացի այդ, տվյալների հավաքագրումն ու պահպանումն անհրաժեշտ չէր նույնիսկ հաշվի 

ներկայացման համար: Իհարկե, պրն Զայթլինգերը  չէր համաձայնել իր անձնական 

տվյալների նման օգտագործման հետ: Այդ լրացուցիչ տվյալների հավաքագրման և 



պահպանման միակ պատճառը Ավստրիայի 2003թ.Հեռահաղորդակցության ակտն էր: 

Ուստի պրն Զայթլինգերը հայց է ներկայացրել Ավստրիայի սահմանադրական դատարան, 

նշելով, որ հեռահաղորդակցության պրովայդերի` օրենքով նախատեսված 

պարտականությունները խախտում են ԵՄ-ի հռչակագրի հոդված 8-ով նախատեսված իր 

հիմնարար իրավունքները: 

 

Արդարադատության եվրոպական դատարանի գործերը տարբերվում են Մարդու 

իրավունքների եվրոպական դատարանի գործերից: Որպես օրինակ կարելի է բերել 

«Եվրոպական հանձնաժողովը ընդդեմ Գերմանիայի» գործը: Եվրոպական հանձնաժողովը 

խնդրել էր Արդարադատության եվրոպական դատարանին հայտարարել, որ Գերմանիան 

սխալ ձևով  փոխակերպել է տվյալների պաշտպանության ապահովման համար 

պատասխանատու վերահսկիչ մարմինների «լիարժեք անկախության» պահանջը և 

դրանով իսկ չի կատարել Տվյալների պաշտպանության դիրեկտիվի հոդված 28 (1)-ով 

սահմանված պարտականությունները: Հանձնաժողովի կարծիքով, խնդիրը նրանում է, որ 

Գերմանիան պետական վերահսկողություն է սահմանել այն մարմինների նկատմամբ, 

որոնք պատասխանատու են հանրային հատվածից դուրս, տարբեր դաշնային 

շրջաններում (Lander) անձնական տվյալների մշակման մոնիտորինգի համար: 

Դատարանի կարծիքով, գործողությունների բնույթի գնահատումը կախված է նշված 

դրույթում սահմանված անկախության պահանջի շրջանակից, հետևաբար նաև դրա 

մեկնաբանումից: 

 

Դատարանը ընդգծեց, որ դիրեկտիվի հոդված 28(1)-ի «լիարժեք անկախություն» բառերը 

պետք է մեկնաբանվեն տվյալ դրույթի իրական բառերի, նպատակների և Տվյալների 

պաշտպանության դիրեկտիվի  հիման վրա: Դատարանը ընդգծեց, որ վերահսկիչ 

մարմինները դիրեկտիվում սահմանված անձնական տվյալների մշակման հետ կապված 

իրավունքների «պահապաններն» են և նրանց ստեղծումը անդամ-պետություններում 

դիտարկվում է  «որպես էական բաղադրիչ»: Դատարանը եզրահանգել է, որ «իրենց 

պարտականությունները կատարելիս վերահսկիչ մարմինները պետք է անաչառ և 

անկողմնակալ լինեն: Այդ նպատակով նրանք պետք է զերծ լինեն արտաքին 

ազդեցությունից, այդ թվում` Պետության կամ «Lander»-ի ուղղակի կամ անուղղակի 

ազդեցությունից, այլ ոչ միայն վերահսկվող մարմիններից»: 

      

Արդարադատության եվրոպական դատարանը նաև նշեց, որ «լիարժեք անկախություն» 

տերմինը պետք է մեկնաբանվի տվյալների էլեկտրոնային մշակման համակարգի 

անկախության համատեքստում, ինչպես սահմանվում է ԵՄ-ի հաստատությունների 

Տվյալների պաշտպանության կանոնակարգում: Ինչպես ընդգծվեց Դատարանի կողմից, 

հոդված 44 (2)-ը հստակեցնում է «անկախություն» հասկացությունը, ավելացնելով, որ իր 



պարտականություները կատարելիս «EDPS»-ը  չպետք է ոչ հրահանգներ հարցնի և ոչ էլ 

ստանա դրանք որևէ մեկից: Սա բացառում է պետության կողմից տվյալների 

պաշտպանության անկախ վերահսկիչ մարմնի վերահսկողությունը: 

Համապատասխանաբր, ԵՄ-ի Արդարադատության դատարանը կարծում է, որ 

Գերմանիայի տվյալների պաշտպանության հաստատությունները դաշնային 

մակարդակում պատասխանատու լինելով ոչ պետական մարմինների կողմից անձնական 

տվյալների մշակման մոնիտորինգի համար, ոչ բավարար չափով են անկախ, քանի որ 

նրանք վերահսկվում են պետության կողմից: 

 

Անձնական տվյալների պաշտպանության համար պատասխանատու մարմնի 

անկախության վիճարկման մեկ այլ գործը Եվրոհանձնաժողովի կողմից ներկայացվել է 

ԵՄ Արդարադատության դատարան` ընդդեմ Ավստրիայի: «Եվրոհանձնաժողովը ընդդեմ 

Ավստրիայի» գործում ԵՄ-ի Արդարադատության դատարանը բացահայտել է Ավստրիայի 

Տվյալների պաշտպանության մարմնի (Տվյալների պաշտպանության հանձնաժողով, ՏՊՀ) 

որոշակի անդամների և աշխատակիցների դիրքը: Դատարանը եզրակացրել է, որ այս 

գործում Ավստրիայի օրենսդրությունը խանգարել է Ավստրիայի Տվյալների 

պաշտպանության մարմնին իր գործառույթները իրականացնել Տվյալների 

պաշտպանության դիրեկտիվի համաձայն` լիովին անկախ միջավայրում: Ավստրիայի 

Տվյալների պաշտպանության մարմնի անկախությունը ոչ լիարժեք կերպով էր 

ապահովվել, քանի որ Դաշնային կանցլերի գրասենյակը աշխատելու համար ՏՊՀ է 

ուղարկում իր աշխատողներին, վերահսկում է ՏՊՀ-ին և իրավունք ունի տեղեկանալ նրա 

աշխատանքների մասին ցանկացած պահին: 

  



 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ I 

 

Տարբեր երկրներում տվյալների պաշտպանության օրենսդրության 

խախտումների համար պատժամիջոցներ և տվյալների իրավական 

պաշտպանիչ միջոցներ 

 

 

Երկիր Տվյալների պաշտպանության խախտումների համար 

նախատեսված պատժամիջոցներ 

Ավստրիա Համակարգիչներից անօրինականորեն օգտվելու համար 

սահմանվում է հինգից մինչև վեց ամսվա 

ազատազրկում: 

Վարչական պատժամիջոցները` մինչև 25,000 եվրո, 

վերաբերում են հետևյալին. 

• Տվյալների անօրինական կանխամտածված 

օգտագործում, 

• Տվյալների կանխամտածված անօրինական 

փոխանցում, 

• Տվյալների մշակում, առանց հաշվի անելու 

դատարանի որոշումը, 

• Տվյալների կանխամտածված ոչնչացում, չնայած 

տեղեկությունների տրամադրման մասին 

խնդրանքին: 

Վարչական պատիժները` մինչև 10,000 եվրոյի չափով, 

վերաբերում են այն դեպքերին, որտեղ` 

• Խախտվել է տվյալների սուբյեկտի ծանուցման 

պարտականությունը, 

• Տվյալները փոխանցվել են Ավստրիայից դուրս 

գտնվող անձին` առանց ՏՊՀ-ի թույլատվության, 

• Տվյալների վերահսկիչը չի կատարում իր 



պարտականությունները տվյալների 

սուբյեկտներին կամ ՏՊՀ-ին տեղեկացնելու 

առումով, 

• Անհրաժեշտ անվտանգության միջոցների 

չձեռնարկման դեպքում: 

Մինչև 500 եվրո վարչական տուգանք այն գործերի 

համար, որտեղ տեղեկատվություն ստանալու, 

տվյալները ճշգրտելու և ջնջելու և առարկություններ 

ներկայացնելու գծով տվյալների սուբյեկտի իրավունքը 

(տես  Հարց  13) խախտվել է և խախտումը ենթակա չէ 

վերոնշյալ ավելի բարձր տուգանքների գանձնման: 

Ավստրալիա Ավստրալիայի Տեղեկատվության հանձնակատարի 

գրասենյակը կարող է բացահայտումներ կատարել, այդ 

թվում` հայտարարություն անել առ այն, որ` 

• Հարցվողը ներգրավված է այնպիսի մի գործում, 

որը հանդիսանում է անհատի անձնական 

կյանքի միջամտություն և չպետք է կրկնի կամ 

շարունակի նման   վարքագիծը: 

• Հարցվողը պետք է կատարի ցանկացած 

խելամիտ գործողություն գանգատարկողի 

կողմից կրած վնասները կամ կորուստները 

փոխհատուցելու համար, 

• Գանգատարկողը իրավասու է ստանալ որոշակի 

գումար որպես կրած վնասների կամ կորստի 

փոխհատուցում: 

Ավստրիա • Մինչև մեկ տարվա ազատազրկում անձնական 

տվյալների պաշտպանության օրենսդրության  

կանխամտածված  խախտման համար, որի 

նպատակն էր անօրինական ճանապարհով 

հարստանալ կամ վնաս պատճառել մեկ այլ 

անձի, 

• Մինչև 25,000 եվրո վարչական տուգանք 



տվյալների պաշտպանության օրենսդրության 

որոշակի խախտումների համար, 

• Որոշ դեպքերում տվյալների պաշտպանության 

օրենսդրության խախտումների դեպքում կարող է 

կիրառվել Քրեական օրենսգիրքը, նախատեսելով 

ֆինանսական տույժեր կամ ազատազրկում: 

Բելգիա • Տվյալների պաշտպանության օրենսդրության 

խախտմամբ անձնական տվյալների մշակումը 

կարող է հանդիսանալ քրեական 

հանցագործություն, որը պատժվում է մինչև 

550,000 եվրո տուգանքով, 

• Կրկնվող օրինազանցությունը պատժվում է երեք 

ամսից մինչև երկու տարի ազատազրկմամբ 

և/կամ 550 եվրոյից մինչև 550,000 եվրո 

տուգանքով: 

Բրազիլիա • Վնասների գումարների փոխհատուցման 

սահմանափակում չկա, 

• Վարչական տույժ մինչև 1.7 մլն ԱՄՆ դոլար, եթե 

առկա են սպառողների իրավունքների 

խախտումներ: 

Կանադա • Անձնական կյանքի պաշտպանության 

օրենսդրության խախտումների համար 

պատժամիջոցները տարբեր են, ելնելով 

Կանադայի տարածքում իրավասության 

շրջանների տարբերություններից և կոնկրետ 

հանցանքից: Օրենսդրական ամենաբարձր 

պատիժը կազմակերպության կողմից համարժեք 

անվտանգություն չապահովելու համար 

սահմանված է 100,000 կանադական դոլարի 

չափով, 



• Հնարավոր են նաև համապատասխանության 

ապահովման նպատակով արձակված 

կարգադրություններ, շտկման նպատակով 

ծանուցումների հրապարակում և 

կարգադրություններ վնասների փոխհատուցման 

համար: 

Չինաստան Համաձայն Հեռահաղորդակցության և ինտերնետային 

ծառայություններից օգտվողների անձնական տվյալների 

պաշտպանության կանոնների, եթե ինտերնետային և 

հեռահաղորդակցության ծառայություններ մատուցողը 

խախտում է տվյալների պաշտպանության դրույթը, 

հեռահաղորդակցություններ կանոնակարգողը կարող է 

վարչական տույժ նշանակել 10,000 RMB-ից մինչև 30,000 

RMB և զգուշացնել նրանց շտկելու իրենց սխալը: Տվյալ 

ծառայություններ մատուցողները կարող են նաև 

քրեական հետապնդման ենթարկվել: 

Չեխիա Անձնական տվյալների պաշտպանության ակտին 

չհամապատասխանելու դեպքում. 

• Ֆիզիկական անձինք պատժվում են` 

• Ոչ էական հանցանքների համար մինչև 

100,000 կրոն, 

• Ավելի լուրջ հանցանքների համար`մինչև 

1 մլն կրոն, 

• Որոշակի հանգամանքներում առավել 

լուրջ հանցանքների համար`մինչև 5 մլն 

կրոն: 

• Իրավաբանական անձինք` 

• Ընդհանուր բնույթի հանցանքների 

համար` մինչև 5 մլն կրոն,  

• Որոշակի հանգամանքներում կատարված 

հանցանքների համար` մինչև 10 մլն կրոն:

Այլ ենթաօրենսդրական ակտերին 

չհամապատասխանելու դեպքերում` 



• Մինչև 1 մլն կրոն, 

• Տվյալները հրապարակայնորեն բացահայտելու  

դեպքում` մինչև 5 մլն կրոն: 

Ֆինլանդիա • Անձնական տվյալների պաշտպանության գծով 

թույլ տված հանցանքի համար` տուգանք  կամ 

մինչև մեկ տարվա ազատազրկում, 

• Անձնական տվյալների գծով  խախտման 

համար` տուգանք, 

• Համակարգիչ անօրինական մուտք գործելու 

համար ` տուգանք կամ մինչև մեկ տարվա 

ազատազրկում, 

• Լուրջ հետևանքներով համակարգիչ 

անօրինական մուտք գործելու համար` տուգանք 

կամ մինչև երկու տարվա ազատազրկում, 

• Տվյալների գաղտնիության խախտման համար` 

տուգանք կամ մինչև մեկ տարվա ազատազրկում,

• Տվյալների գաղտնիության խախտման համար` 

տուգանք, Ծառայողական օգտագործման համար 

գաղտնի տվյալների պաշտպանության 

խախտման և անփութության հետևանքով նշված 

տվյալների պաշտպանության խախտման 

համար`տուգանք կամ մինչև  երկու տարվա 

ազատազրկում: 

Ֆրանսիա Ընդհանուր վարչական պատժամիջոցների ռեժիմով, 

համապատասխան մարմինը` «CNIL»-ը կարող է ` 

• Նշանակել տուգանք մինչև 150,000 եվրոյի չափով 

(առաջին անգամ խախտում թույլ տալու համար) 

կամ մինչև 300,000 եվրո կամ տվյալների 

վերահսկիչի շրջանառության 5% 

(չգերազանցելով 300,000 եվրոն) (երկրորդ անգամ 

խախտում կատարելու համար), 



• Տվյալների վերահսկիչին կարգադրել 

անմիջապես դադարեցնել տվյալների մշակումը: 

Որոշակի հանցանքների համար նախատեսվում են 

քրեական պատժամիջոցները, ինչպիսիք են` 

• Մինչև հինգ տարվա ազատազրկում և/կամ մինչև 

300,000 եվրոյի տուգանք (ֆիզիկական անձանց 

համար), 

• Մինչև 1.5 մլն եվրոյի տուգանք և/կամ այլ 

պատժամիջոցներ (իրավաբանական անձանց 

համար): 

Գերմանիա • Վարչական հանցանքների համար 

առավելագույնը 300,000 եվրոյի տուգանք, 

• Քրեական պատժամիջոցներ (առավելագույնը 

մինչև երկու տարվա ազատազրկում կամ 

տուգանք), 

• Բարի համբավի վարկաբեկման համար 

փոխհատուցում, 

• Խախտման արդյունքում առաջացած  շահույթի և 

օգուտների բռնագանձում, 

• Քաղաքացիական պատասխանատվություն և 

դատական արգելանք (համաձայն մրցակցության 

մասին օրենքի): 

Հունգարիա • Համապատասխան պետական մարմինը կարող է 

տուգանել տվյալների վերահսկիչին 100,000 

ֆորինտից մինչև 1 մլն ֆորինտ  չափով, 

• Անձնական տվյալների գաղտնիության 

խախտումը կարող է պատժվել մեկից մինչև երեք 

տարվա ազատազրկմամբ` կախված կոնկրետ 

հանգամանքներից: 

Իռլանդիա Տվյալների պաշտպանության ակտի բաժին 31-ի 

համաձայն` 



• Դատավճռով սահմանված տուգանքի  

ընդհանուր գումարը առավելագույնը 3,000 

եվրոյի չափով, 

• Մեղադրական ակտի դեպքում առավելագույնը 

100,000 եվրո տուգանք, 

Համաձայն պատվիրակված օրենսդրության 
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• Դատավճռով սահմանված ընդհանուր տուգանքի 

չափը յուրաքանչյուր զանգի կամ 

հաղորդագրության դեպքում սահմանված է 

առավելագույնը 5,000 եվրոյի չափով: 

• Մեղադրական ակտի դեպքում տուգանքները 

կարող են լինել` 

• Ֆիզիկական անձանց համար 

առավելագույնը 50,000 եվրո, 

• Իրավաբանական անձանց համար 

առավելագույնը 250,000 եվրո: 

Տվյալների պաշտպանության համապատասխան 

մարմինը պետք է դատարանին դիմի նշված 

տուգանքների գանձումը կիրարկելու համար: 

Հնդկաստան Տվյալների պաշտպանության օրենսդրության 

խախտումների դեմ իրավական պաշտպանության 

միջոցները տարբեր են` կախված խախտման բնույթից: 

«IT RSPPSPI»-ի կանոնների դրույթների հետ 

չհամապատասխանելու համար տուգանքը 25,000 

հնդկ.ռուփի է (IT ակտ, բաժին 45): 

«IT» ակտի համաձայն սահմանված տուգանքները 

կարող են կազմել մինչև 50 մլն 

ռուփի,պատժամիջոցները ներառում են նաև 

ազատազրկումը: Կոնկրետ տուգանքները այլոց 

շարքում ներառում են հետևյալը. 

• Համակարգչում տեղադրված փաստաթղթերի 

կեղծման համար («IT» ակտի բաժին 65, IT Act)` 



ազատազրկում մինչև երեք տարի ժամկետով 

և/կամ մինչև 200,000 ռուփի տուգանք: 

• «IT» ակտի 43 բաժնում (IT Act, բաժին 66) 

սահմանված հանցանքների դեպքում` մինչև 

երեք տարվա ազատազրկում և/կամ մինչև 

500,000 ռուփի տուգանք: 

Իտալիա Կախված հանգամանքներից, տվյալների գաղտնիության 

խախտման դեպքերը կարող են պատժվել` 

• Մինչև 1,2մլն եվրո տուգանքով, 

• Մինչև երեք տարվա ազատազրկմամբ: 

Ճապոնիա • Տվյալների անվտանգության խախտման մասին 

չզեկուցման կամ նախարարության պահանջով 

կեղծ զեկույցի կազմման դեպքերը տուգանվում 

են առավելագույնը 300.000 ճապոնական իեն 

տուգանքով, 

• Տվյալների պաշտպանության գծով 

անվտանգության վերականգնման առաջարկվող 

միջոցների չձեռնարկումը կարող է հանգեցնել 

նշված միջոցների ձեռնարկումը պահանջող  

կարգադրության:  Նշված կարգադրության 

խախտումը կարող է հանգեցնել մինչև 300,000 

իեն  տուգանքի կամ մինչև վեց ամիս 

ազատազրկման: 

Լյուքսեմբուրգ • Տվյալների պաշտպանության կանոնների 

խախտումների համար քրեական տուգանքները 

կարող են տատանվել 251 եվրոյից մինչև 125,000 

եվրո կամ ութ օրից մինչև մեկ տարի 

ազատազրկում կամ երկուսն էլ միասին, 

• Տվյալների պաշտպանության համար 

պատասխանատու մարմինը կարող է տարբեր 

վարչական պատժամիջոցներ կիրառել: 



Մեքսիկա Անհամապատասխանության համար հիմնական 

պատժամիջոցները տնտեսական տուգանքներն են, 

չնայած նրան, որ քրեական հանցանքներն էլ են 

ներառվում Անձնական տվյալների պաշտպանության 

մասին օրենքում: 

Նորվեգիա Տվյալների պաշտպանության տեսչությունը կարող է` 

• Տուգանքներ նշանակել ազգային 

ապահովագրական բազային գումարի 

առավելագույնը տասնապատիկի չափով, որը 

ներկայումս կազմում է 110,000 եվրո, 

• Կարգադել դադարեցնել տվյալների 

անօրինական մշակումը, 

• Պահանջել այնպիսի պայմանների բավարարում, 

որոնք տվյալների մշակումը 

կհամապատասխանեցնեն Անձնական 

տվյալների պատասխանատու մարմնի 

պահանջներին, 

• Հարկադիր տուգանքներ կիրառել, որոնք 

շարունակաբար կկիրառվեն ամեն օր` 

համապատասխանության ժամկետը լրանալու 

օրվանից սկսած մինչև համապատասխանության 

ապահովման օրը: 

Ավելի լուրջ խախտումները (կանխամտածված կամ 

չափազանց անփույթ) կարող են հանգեցնել այնպիսի 

պատժամիջոցների, սկսած դատական մարմինների 

կողմից պատժամիջոցների կիրառման (տուգանքներ և 

ազատազրկում, վատագույն խախտումների դեպքում` 

առավելագույնը երեք տարվա ազատազրկում):    

Տվյալների վերահսկիչը պետք է նաև պատասխանատու 

լինի տվյալների սուբյեկտի ֆինանսական և ոչ 

ֆինանսկան վնասների փոխհատուցման համար: 

Լեհաստան • Անձնական տվյալների պաշտպանության ակտի 

համաձայն պատասխանատվություն: Գլխավոր 



տեսուչի որոշումների չկատարումը կարող  է 

հանգեցնել առավելագույնը 50,000 եվրո 

տուգանքի: 

• Քրեական պատասխանատվություն: Այն անձը, 

ով պատասխանատվություն է կրում 

խախտումների համար (սովորաբար տվյալների 

վերահսկիչ հանդիսացող ընկերության 

վարչության անդամ է), կարող է ենթակա լինել`  

• տուգանքի (25-ից մինչև 270,000 եվրոյի 

չափով), 

• մասամբ ազատազրկման, 

• մինչև երեք տարվա ազատազրկման: 

Քաթար Տվյալների պաշտպանության կոնկրետ օրենք չկա: 

Տարբեր օրենքներով սահմանվում են անձնական 

տվյալների պաշտպանության իրավունքներ և 

իրավական  պաշտպանական միջոցներ, որոնց 

խախտումը կարող է առաջ բերել քրեական 

պատասխանատվություն (և հետևաբար, ազատազրկում 

և/կամ տուգանք) և/կամ պաշտպանության 

քաղաքացիա-իրավական միջոցներ: 

Քաթար (ներառյալ Քաթարի 

Ֆինանսական կենտրոնը 

(ՔՖԿ)) 

• ՔՖԿ-ի պատասխանատու մարմինը կարող է 

առաջարկություններ անել տվյալների 

վերահսկիչներին, նախազգուշացնել նրանց կամ 

նախազգուշական միջոցներ ձեռնարկել և 

խախտումների դեպքերը ներկայացնել ՔՖԿ-ի 

կանոնակարգող տրիբունալին: 

• ՔՖԿ պատասխանատու մարմինը տուգանքներ 

չի կիրառում, փոխարենը իրականացնում է 

քաղաքականություն, որով օժանդակում է 

ընկերություններին կանխելու 

անհամապատասխանության դեպքերը: 

Ռումինիա Տուգանքների մակարդակը տատանվում է` 



• 120 եվրոյից մինչև 2,325 եվրո տվյալների 

սուբյեկտին  ծանուցում չուղարկելու կամ ոչ 

լիարժեք կամ  անբարեխիղճ ձևով կազմված 

ծանուցման համար, 

• 230 եվրոյից մինչև 5,800 եվրո տվյալների 

անօրինական մշակման համար, 

• 230 եվրոյին մինչև 3,500 եվրո պահանջվող 

պարզաբանումները համապատասխան 

մարմնին չներկայացնելու համար, 

• 3,500 եվրոյից մինչև 11,700 եվրո անվտանգության 

պահանջներին չհամապատասխանելու համար: 

Ռուսաստանի Դաշնություն • Վարչական տուգանք առավելագույնը 10,000 

ռուբլու չափով, 

• Խախտումները վերացնելու կարգադրություն, 

• Քրեական պատասխանատվություն 

(առավելագույնը երկու տարվա ազատազրկում), 

• Խախտող ընկերության գործունեության 

դադարեցում: 

Սաուդական Արաբիա • 5 մլն սաուդական ռիալ կամ հինգ տարվա 

ազատազրկում կամ երկուսն էլ (Էլեկտրոնային 

գործառնությունների մասին օրենք): 

• Հեռահաղորդակցության ակտի և 2007թ. Կիբեռ 

հանցագործությունների դեմ պայքարի մասին 

օրենքի խախտումների համար 5մլն ռիալից 

սկսվող տուգանքներ, 

• Անձնական տվյալների գաղտնիության մասին 

օրենքների խախտումների դեպքում կիրառվում է 

տուգանք առավելագույնը 3 մլն ռիալի չափով և 

չորս տարվա ազատազրկում, 

• Լրացուցիչ պատժամիջոցներ կարող են 



կիրառվել շարիաթի օրենքով: 

Հարավ Աֆրիկյան 

Հանրապետություն 

• Անձնական տվյալների պաշտպանության 

օրինագիծ`համաձայն «PPI» օրինագծի, որը 

դեռևս ուժի մեջ չէ, վարչական տուգանք մինչև 10 

մլն ռենդ որոշակի տեսակի հանցանքների 

համար, 

• Սպառողների պաշտպանության ակտ` 

վարչական տուգանք հարցվողի շրջանառության  

մինչև 10%-ի չափով կամ 1մլն ռենդ այն 

հանցանքների համար, որոնք կատարվել են  

շուկայավարման հետ անմիջականորեն կապված 

դրույթների խախտմամբ: 

Իսպանիա • Կախված խախտման լրջությունից, տուգանքները 

տատանվում են 40,001 եվրոյից մինչև 600,000 

եվրո, 

• Դադարեցման կարգադրություն շատ լուրջ 

խախտումների դեպքում (ինչպիսիք են 

տվյալների անօրինական օգտագործումը կամ 

փոխանցումը, որը լրջորեն ազդում է տվյալների 

սուբյեկտների իրավունքների վրա): Եթե այդ 

կարգադրության պահանջներին չեն 

համապատասխանել, ապա «AEPD»-ն կարող է 

սառեցնել համապատասխան ֆայլերը: 

• Քրեական պատժամիջոցներ չկան: 

Շվեդիա Դեֆոլտային (պարտավորությունների չկատարման) 

համար տուգանքներ`հազվադեպ են կիրառվում 

Տվյալների պաշտպանության մարմնի նկատմամբ և 

սահմանված որոշակի գործելակերպ չկա: 

Վնասներ. Ոչ դրամական վնասների դիմաց տվյալների 

սուբյեկտներին փոխհատուցման տրամադրում 

(սովորաբար 120 եվրոյից մինչև 3500 եվրո), ինչպես նաև 

պատճառած ֆինանսական վնասների փոխհատուցում: 



Տուգանքներ. Շվեդիայի դատարանների կողմից 

կիրառվող տուգանքները հազվադեպ են գերազանցում 

5,000 եվրոն: 

Ազատազրկում. առավելագույնը վեց ամիս ժամկետով, 

կոպիտ անփութության կամ դիտավորության 

համար`առավելագույնը երկու տարի: Ազատազրկման 

դատավճիռները շատ հազվադեպ են և այն մի քանի 

դեպքերը, երբ շվեդական դատարանները նման որոշում 

են կայացրել, ներառում էին նաև լրացուցիչ 

հանցանքներ, օր.`զրպարտությունը: 

Թաիլանդ Տվյալների պաշտպանության օրենսդրության հետ 

անհամապատասխանության համար ներկայումս 

պատժամիջոցներ կամ պաշտպանության միջոցներ 

չկան: 

Պատժամիջոցներ են նախատեսված այն կոնկրետ 

սուբյեկտների համար, ովքեր կոչված են ապահովելու 

տվյալների անվտանգությունը կամ որոնց նկատմամբ 

կիրառվում է` 

• Վեցից մինչև 18 ամսվա ազատազրկում, 

• Տուգանք 5,000-ից մինչև 20,000 թաիլանդական 

բատի չափով, 

• Երկուսն էլ: 

Թուրքիա Քրեական օրենսդրության համաձայն` 

• Անօրինական ձևով անձնական տվյալներ պահող 

անձինք ենթակա են վեց ամսից մինչև երեք 

տարվա ազատազրկման, 

• Անօրինական ճանապարհով անձնական 

տվյալներ փոխանցող կամ հրապարակող 

անձինք ենթակա են մեկից չորս տարվա 

ազատազրկման: 

Այլ տուգանքներ և պատժամիջոցներ են նախատեսվում 

գործողության մեջ դրվելիք Տվյալների պաշտպանության 

մասին օրենքի նախագծով: 

Միացյալ Թագավորություն • Տվյալների պաշտպանության ակտի կամ 2003թ. 



Տվյալների գաղտնիության և էլեկտրոնային 

հաղորդակցման ենթաօրենսդրական ակտի (ԵՀ 

դիրեկտիվ) լուրջ խախտումների դեպքում 

նախատեսվում է տուգանք մինչև 500,000 ֆունտ 

ստերլինգի չափով: 

• Կիրարկման ծանուցումներ, որոնց համաձայն 

կազմակերպություններից պահանջվում է 

որոշակի քայլեր կատարել (կամ զերծ մնալ որոշ 

քայլերից): 

• Տեղեկատվական ծանուցումներ, որոնց միջոցով 

կազմակերպություններից պահանջվում է 

համապատասխան մարմնին կոնկրետ 

տեղեկություններ տրամադրել, 

• Պարտավորություններ, որոնց համաձայն 

կազմակերպությունը պետք է որոշակի 

գործողություններ ձեռնարկի, 

• Գնահատման ծանուցումներ, որոնց համաձայն 

պարտադիր աուդիտ են անցկացնում 

կազմակերպության համապատասխանությունը 

գնահատելու նպատակով, 

• Տվյալների պաշտպանության ակտով 

նախատեսված քրեական 

հանցագործությունների հետապնդում: 

Միացյալ Արաբական 

Էմիրություններ 

Չկա տվյալների պաշտպանության որոշակի օրենք: 

Սակայն տարբեր օրենքներում ապահովվում է 

գաղտնիության պահպանման իրավունքը, որի 

խախտումը կարող է առաջ բերել քրեական 

պատժամիջոցներ (ներառյալ ազատազրկումը և/կամ 

տուգանքները) և/կամ դատական պաշտպանության 

քաղաքացիական-իրավական միջոցներ: 

Միացյալ Արաբական 

Էմիրություններ, Դուբայի 

• Հանձնակատարին կեղծ կամ մոլորեցնող 

տեղեկությունների տրամադրման համար  



միջազգային ֆինանսական 

կենտրոն (ԴՄՖԿ) 

նախատեսվում է տուգանք 20,000 ԱՄՆ դոլարի 

չափով, 

• Հանձնակատարի կարգադրության կամ 

հրամանին չենթարկվելու դեպքում 

նախատեսվում է տուգանք 15,000 ԱՄՆ դոլարի 

չափով, 

• Առանց պահանջվող թույլատվության անձնական 

բնույթի զգայուն տվյալների մշակումը 

պատժվում է 10,000 ԱՄՆ դոլարի չափով, 

• Առանց պահանջվող թույլատրության անձնական 

տվյալների  փոխանցումը ԴՄՖԿ-ի 

շրջանակներից դուրս տուգանվում է 20,000 ԱՄՆ 

դոլարի չափով: 

ԱՄՆ Սպառողի փաստացի վնասների և փաստաբանի 

ծախսերի փոխհատուցում և որպես իրավական 

պաշտպանության միջոց դատական արգելանքի 

կիրառում: 

 

 

 

 

 


