
 

 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ 

«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության 

մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի առանցքային նշանակություն ունեցող դրույթներից է 

(10-րդ հոդված) անձնական տվյալների իրավական պաշտպանության միջոցներին վերաբերող 

հարցը: Հարկ է նշել, որ Կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածում առանձնահատուկ կերպով կարևորվում է 

«համապատասխան պատժամիջոցների և միջոցների» անհրաժեշտությունը, ինչը նշանակում է, որ 

որպես Կոնվենցիայի պահանջների կատարում կարող է դիտարկվել ոչ թե ցանկացած միջոցի 

առկայությունը, այլ  միայն այն միջոցների նախատեսումը, որոնք բավարար են անձի անձնական 

կյանքի անձեռնմխելիությունը պաշտպանելու համար։   

 

Որպես կանոն, իրավական պաշտպանության միջոցները և պատժամիջոցները դիտարկվում են 

վարչական և դատական իրավակիրառ պրակտիկայի համատեքստում։ Մինչդեռ ներկայումս շատ 

հասարակարգերում գործում են քվազի-դատական կամ քվազի-վարչական այնպիսի 

մեխանիզմներ, ինչպիսիք են՝ օմբուդսմենների գրասենյակները կամ բողոքարկման խորհուրդները։ 

Այնուամենայնիվ, տվյալների պաշտպանության հարցերով մարմինների կողմից իրականացվող 

վարչական վարույթները շարունակում են մնալ տվյալների պաշտպանության հիմնական 

մեխանիզմները, ինչը պայմանավորված է  վարույթների իրականացման համեմատաբար սեղմ 

ժամկետներով և բողոքների ապահովման հնարավորությամբ, օրինակ՝ գործով իրականացվող 

վարույթի ամբողջ ընթացքում կարող են կարգադրություններ տրվել անձանց պաշտպանության 

նպատակով:  

Ոչ դատական մարմինները  

Տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումներին լուծում տալու ոչ դատական մարմինների 

լիազորությունները տարբեր են եվրոպական տարբեր երկրներում։ Որոշ դեպքերում մարդիկ 

կարող են իրավական պաշտպանության միջոցներ փնտրել օմբուդսմենի միջոցով, ինչպես օրինակ՝ 

Չեխիայի Հանրապետությունում, Իտալիայում և Նիդեռլանդներում։ Չեխիայի 

Հանրապետությունում օմբուդսմենը (Իրավունքների հանրային պաշտպանը) ընդամենն իրավունք 

ունի սխալի ուղղման խնդրանքով դիմելու տվյալների պաշտպանության հարցերով մարմնին 

(ՏՊՄ)։ Իտալիայում քաղաքային, նահանգային և շրջանային մարմինների ընդունած վարչական 

ակտերի հարցերով օմբուդսմենը կարող է կարգադրել, որ ժամանակավոր կամ մշտական կարգով 

մերժվի տվյալներից օգտվելու հնարավորության տրամադրումը: 

 

Մի շարք մարմիններ, օրինակ՝ Պորտուգալիայի կապի և հաղորդակցման հարցերով 

գերատեսչությունը, Իտալիայի վարչապետի աշխատակազմին առընթեր վարչական 

փաստաթղթերի հասանելիության հարցերով հանձնաժողովը, Հունգարիայի ազգային 

լրատվամիջոցների և տեղեկատվական հաղորդակցության հարցերով մարմինը և Ավստրիայի 

վարչական մարմինները կարող են նաև տուգանքներ նշանակել  տվյալների պաշտպանությանն 

առնչվող խախտումների համար։ Լատվիայում գործող բարձրագույն մարմինը կարող է 



հրապարակային կամ գրավոր ներողություն հայցելու պահանջ ներկայացնել, ինչպես նաև 

նյութական և ոչ նյութական վնասների փոխհատուցման մասին կարգադրություն արձակել։  

 

ԵՄ անդամ պետություններում նախատեվում են վարչական պատժամիջոցներ, օրինակ՝ 

համապատասխան հրահանգներ տալը, նախազգուշացումը կամ առարկությունը, տարբեր 

կարգադրություններ արձակելը (օրինակ՝ տեղեկատվություն բացահայտման, հատուկ միջոցների 

կիրարկման, հատուկ տվյալներն ուղղելու, ջնջելու կամ ուղեփակելու, տվյալների մշակման 

գործընթացը դադարեցնելու կամ երրորդ պետություն տվյալների փոխանցումը կասեցնելու 

վերաբերյալ), տուգանքներ նշանակելը (նյութական պատժամիջոցներ), լիցենզիաների չեղյալ 

ճանաչում կամ գործի վերաբերյալ դատարան կամ դատախազություն հաղորդում ներկայացնելը։ 

Տվյալների պաշտպանության հարցերով մարմինները (ՏՊՄ)  

Տվյալների պաշտպանության հարցերով մարմինները հիմնականում որպես առաջնային օղակ են 

հանդես գալիս նման խախտումներից տուժած անձանց համար, և հետաբար կարևոր 

դերակատարում ունեն տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումներին իրավական 

լուծում տալու գործընթացում։ Այս գործառույթի հետ շատ հաճախ հաշվի են նստում ազգային 

դատարանները, ինչպես օրինակ՝ Ֆինլանդիայում դատախազները և դատարանները պարտավոր 

են գործերի շրջանակներում ՏՊՄ–ներին իրենց դիրքորոշումն արտահայտելու հնարավորություն 

ընձեռել՝ Ֆինլանդիայի Անձնական տվյալների մասին ակտի համաձայն։  

 

ԵՄ անդամ տարբեր պետություններում այս մեխանիզմների կիրառման ծավալներն ու 

սահմանները տարբեր են։ Եվրոպական միության Հիմնարար իրավունքների գործակալության 

(ՀԻԳ) տվյալները ցույց են տալիս, որ անդամ պետությունների գրեթե կեսում ՏՊՄ–ներն օժտված են 

ոլորտում գործող սուբյեկտների գործունեության մասով նախազգուշացումներ տալու կամ 

պաշտոնական առարկություններ արձակելու լիազորությամբ։ Որոշ անդամ պետություններում, 

հաշվի առնելով երկրների չափերի տարբերությունները, 2009-ից 2011 թվականների միջև ընկած 

ժամանակահատվածում դրանք շատ սահմանափակ թվով են կիրառվել. օրինակ՝ Լյուքսեմբուրգում 

տրվել է մեկ, իսկ Կիպրոսում՝ ութ նախազգուշացում։ Ռումինիայում և Սլովենիայում 2009-ից 2011 

թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում տրվել է համապատասխանաբար 66 և 158 

նախազգուշացում1։ 

 

Ինչպես նշվում է, ԵՄ 19 անդամ պետություններում ՏՊՄ–ների կողմից որդեգրված՝ առավել 

տարածված գործելակերպը տուգանք կամ նյութական պատժամիջոց նշանակելն է։ Օրինակ՝ 2009-

ից 2011 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում Կիպրոսում ՏՊՄ–ն տուգանքներ է 

նշանակել 20 դեպքերում։ Միևնույն ժամանակահատվածում Իսպանիայի ՏՊՄ–ն նշանակել է 1715 

տուգանք, Չեխիայի Հանրապետության ՏՊՄ–ն նշանակել է 279 տուգանք, Էստոնիայինը՝ 101, 

Լատվիայինը՝ 63, Ռումինիայինը՝ 148, Սլովակիայինը՝ 45 տուգանք, Շվեդիայինը՝ երկու, իսկ 

Միացյալ Թագավորության ՏՊՄ-ն՝ ինը տուգանք։ Նշանակվող տուգանքի չափը սովորաբար 

ամրագրվում է ներպետական օրենսդրության մեջ, և ԵՄ շատ անդամ պետություններում 

տարբերակված մոտեցում է գործում ֆիզիկական անձանց (կամ անհատների) և իրավաբանական 

անձանց (կամ կորպորատիվ մարմինների) նկատմամբ։  

 

Տուգանքները երբեմն կարող են ավելացվել, եթե դա անհրաժեշտ է բազմիցս կատարված 

խախտումների համար պատժամիջոց նշանակելու համար։ Ցածր չափի տուգանքների սանդղակն է 

                                                 
1 Հիմնարար իրավունքների եվրոպական գործակալության տարբեր զեկույցներ։  



կիրառվում օրինակ՝ Ռումինիայում, որտեղ ՏՊՄ–ն կարող է մինչև 12,000 եվրոյի չափով տուգանք 

նշանակել, իսկ Սլովենիայում ՏՊՄ–ն կարող է մինչև 830 եվրոյի չափով տուգանք նշանակել 

ֆիզիկական անձանց և մինչև 12,510 եվրոյի չափով տուգանք՝ իրավաբանական անձանց համար։ 

Հունգարիայում ՏՊՄ–ի կողմից նշանակվող տուգանքները տատանվում են 350–ից մինչև 35,000 

եվրոյի սահմաններում, իսկ Հունաստանում դրանք տատանվում են 880–ից մինչև 150,000 եվրոյի 

սահմաններում՝ կախված կատարված խախտումների ծանրությունից։ Սլովակիայում 

տուգանքները կարող են հասնել մինչև 332,000 եվրոյի։ Ֆրանսիայում ՏՊՄ–ն կարող է մինչև 150,000 

եվոյի չափով տուգանք նշանակել առաջին անգամ կատարված խախտման համար ու մինչև 300,000 

եվրոյի չափով տուգանք նշանակել այն դեպքում, երբ հինգ տարվա ընթացքում նորից խախտում է 

կատարվում։  

 

Իսկ բարձր չափերի տուգանքների սանդղակն է կիրառվում օրինակ՝ Միացյալ Թագավորությունում 

և Իսպանիայում, որտեղ ՏՊՄ–ները կարող են նշանակել համապատասխանաբար մինչև 500,000 և 

600,000 եվրոյի չափով տուգանքներ։ Լեհաստանում ՏՊՄ–ի ընդունած որոշումը չկատարելու 

համար տուգանքները, ընդհանուր առմամբ, տատանվում են մոտավորապես 12,000 եվրոյից  

(անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում) մինչև մոտ 48,000 եվրոյի (ընկերության դեպքում) 

սահմաններում։ ԵՄ որոշ անդամ պետություններում ՏՊՄ–ների կողմից որպես լրացուցիչ 

պատժամիջոց ժամանակավորապես կամ մշտապես չեղյալ են ճանաչվում տվյալների մշակման 

համար անհրաժեշտ լիցենզիաները։ ՀԻԳ–ի տվյալները ցույց են տալիս, որ չնայած ՏՊՄ–ների 

կողմից կարող են չեղյալ ճանաչվել տվյալների մշակման լիցենզիաները կամ թույլտվությունները, 

այս հնարավորությունը կիրառելու շատ քիչ թվով դեպքեր են գրանցվել. այսպես, 2009-ից 2011 

թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում վեց դեպք է արձանագրվել Խորվաթիայում, իսկ 

միևնույն ժամանակահատվածի համար Լյուքսեմբուրգում գրանցվել է միայն մեկ դեպք։  

Բավականաչափ լուրջ խախտումների դեպքերում որոշ ՏՊՄ–ներ կարող են գործը փոխանցել ԵՄ 

համապատասխան անդամ պետության դատարան կամ դատախազություն։ 

 

Դատական ընթացակարգերը   

Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական և վարչական ընթացակարգերին, ԵՄ անդամ պետությունների 

մեծ մասում միանշանակորեն գործում է վնասների դիմաց փոխհատուցում տրամադրելու 

հնարավորությունը։ Ըստ եղած տվյալների, որոշ անդամ պետություններում կարող է տրամադրվել 

նաև ոչ նյութական փոխհատուցում։ Թեև որոշ անդամ պետություններում ներպետական 

օրենսդրության մեջ ամրագրված է հասանելիք փոխհատուցման չափը, շատ դեպքերում նյութական 

և ոչ նյութական վնասների չափի ընդունելի տիրույթ սահմանելու հնարավորությունը ազգային 

նախադեպային իրավունքի ուժով վերապահվում է դատավորների հայեցողությանը։ Այս դեպքում 

ևս տրամադրվող գումարների չափերը մեծապես տարբերվում են միմյանցից տարբեր անդամ 

պետություններում։  

 

Բավականաչափ լուրջ դեպքերում կարող են հարուցվել քրեական վարույթներ՝ տվյալների 

պաշտպանությանն վերաբերյալ օրենսդրության խախտումների համար։ Ինչպես ցույց են տալիս 

ուսումնասիրությունները, դատական վարույթ հարուցելու դեպքում կարող են լինել մի շարք 

հնարավոր արդյունքներ. դատարանները կարող են նախազգուշացումներ տալ, հրապարակել 

կայացրած ցանկացած վճիռ, համապատասխան անձին արգելել հետագայում տվյալների մշակման 

գործունեությամբ զբաղվել և խախտումների համար պատասխանատու անձանց հարկադրել 

հանրօգուտ աշխատանքներ կատարել։ Բացի դրանից, ԵՄ բոլոր անդամ պետություններում 

դատարանները կարող են նշանակել տուգանքներ, ազատազրկման ձևով պատիժներ կամ երկուսը 



միասին։ Տուգանքի չափը կամ ազատազրկման ձևով պատժի տևողությունն ամրագրված է ազգային 

օրենսդրության մեջ և անդամ պետություններում տարբեր է։ Ինչպես քաղաքացիական և վարչական 

դատավարությունների դեպքում, այնպես էլ այս դեպքում պատժի նշանակումը պայմանավորված է 

խախտումների մեջ ֆիզիկական անձանց կամ իրավաբանական անձանց ներգրավված լինելու 

հանգամանքով։ 

 

ԵՄ անդամ պետությունների մեծամասնությունում ազատազրկված անձանց նկատմամբ 

առավելագույն ժամկետներն են կիրառվում պատիժներ նշանակելիս, որոնք հիմնականում 

նշանակվում են են վեց ամսից (Խորվաթիա և Մալթա) մինչև հինգ տարի (Կիպրոս, Ֆրանսիա, 

Սլովենիա և Լատվիա) ժամկետով։ Ժամկետների այս սանդղակը կիրառվում  է նաև Բելգիայում 

(երկու տարի), Էստոնիայում (մեկ տարի), Ֆինլանդիայում (մեկ տարի), Գերմանիայում (երկու 

տարի), Հունգարիայում (երեք տարի), Լյուքսեմբուրգում (մեկ տարի), Լեհաստանում (երեք տարի), 

Պորտուգալիայում (չորս տարի), Սլովակիայում (երեք տարի) և Շվեդիայում (երկու տարի)։ 

Դանիայում կարող է նշանակվել մինչև չորսամսյա ժամկետով պատիժ։ Հունաստանում առաջին 

ատյանի դատարանը կարող է մինչև երեք տարի ժամկետով պատիժ նշանակել, իսկ վերաքննիչ 

դատարանը կարող է երկարացնել այդ պատժի ժամկետը մինչև 10 տարի։ Իսպանիայում պատժի 

առավելագույն ժամկետը յոթ տարվա ազատազրկումն է, մինչդեռ Ռումինիայում վերին 

սահմանաչափ չկա, ինչը հնարավորություն է տալիս դատավորներին՝ ազատ լինել դրա 

սահմանման հարցում։ Իռլանդիայում և Միացյալ Թագավորությունում տվյալների 

պաշտպանության ոլորտի խախտումների համար ազատությունից զրկելու հետ կապված պատիժ 

չի կիրառվում։ 

 

Միջնորդներ (Քաղաքացիական հասարակություն և այլ ոչ ֆորմալ հաստատություններ)  

Խորհրդատվություն տրամադրելու, ուղղորդելու և բողոքներ ընդունելու հարցում քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունները նույնպես ոչ պակաս կարևոր դերակատարում ունեն, 

որը որպես արդյունավետ լրացնող գործիք է ծառայում տվյալների պաշտպանության ոլորտի 

նորմատիվ-իրավական դաշտի հետ միասին: Տեղերում աշխատող մասնագիտացված 

միջնորդներից են քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչները 

կամ այլ առանձին մասնագետները, որոնք աջակցություն են տրամադրում տվյալների 

պաշտպանությանն առնչվող խախտումներից տուժած անձանց և նպատակ ունեն հավաքելու և 

արձանագրելու այն անձանց և կառույցների կարծիքներն ու փորձը, որոնք բողոք ներկայացնող 

անձանց օժանդակություն են տրամադրում տվյալների պաշտպանության ոլորտում 

արդարադատության համակարգի իրավական պաշտպանության միջոցներից օգտվելու հարցում:  

 

Տեղերում աշխատող մասնագիտացված տարբեր կազմակերպությունների ներկայացուցիչները 

կարևոր դերակատարություն ունեն տվյալների պաշտպանության բարդ ոլորտում անձանց համար 

արդարադատության մատչելիության մասով բացերը լրացնելու հարցում: Միջնորդները գտնում են, 

որ խորհրդատվություն տրամադրելու, ուղղորդելու և բողոքներ ընդունելու մասով 

քաղաքացիական հասարակության կողմից իրականացվող գործունեությունն արժեքավոր 

օժանդակ գործիք է տվյալների պաշտպանության ոլորտի նորմատիվ-իրավական դաշտի հետ 

միասին:  

 

Ուսումնասիրությունների ժամանակ հարցվածների կողմից նշվել է, որ քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների գործունեության ուղղություններից են նաև կրթության, 

հետազոտությունների և վերապատրաստումների ոլորտները: Որպես այլ ուղղություններ նշվել են 



նաև ազատությունից զրկված անձանց պահելու վայրերում նպատակային աջակցության 

տրամադրումը միգրանտներին, եթե դատավարության շրջանակներում շոշափվում են տվյալների 

պաշտպանության հետ կապված հարցեր: Քաղաքացիական հասարակության 

կազմակերպությունները և այլ միջնորդներն իրականացնում են իրազեկվածության բարձրացմանն 

ուղղված աշխատանքներ և լրատվամիջոցներով իրականացվող քարոզարշավների, հոդվածների և 

հրամապարակումների միջոցով բարձրաձայնում  առկա խնդիրների մասին: Նրանց կողմից 

իրականցվում է իրավիճակի մոնիթորինգ, և մեծապես կարևորվում են լոբբինգը և քարոզչական 

աշխատանքները:  

Անձանց անձնական կյանքի անձեռնմխելիության դեմ առավել հաճախակի կատարվող 
խախտումները   

Տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումներից տուժած անձանց շրջանում հարցում է 

իրականացվել այն խախտումների վերաբերյալ, որոնց հետ կապված նրանք ստիպված են եղել 

դիմել պաշտպանության միջոցների: Տեղերում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում, 

որն իրականացվել է մինչև ԵՄ անդամ 16 պետություններում անցկացված ուսումնասիրությունը, 

արձանագրվել է հարցման մասնակիցներին վերջին երեք տարիների ընթացքում հանդիպած՝ 

տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումների ձևերի և ոլորտների լայն և բազմաբնույթ 

շրջանակ: Տվյալների պաշտպանությանն առնչվող առավել հաճախ նշված խախտումները 

վերաբերում են համացանցի միջոցով իրականացվող արարքներին: Դրանք հիմնականում 

վերաբերում են սոցիալական լրատվամիջոցներին, առցանց առևտրին, էլեկտրոնային խանութների 

բազաներից անձնական տվյալների արտահոսքին, էլեկտրոնային փոստի հասցեների և տվյալների 

բազաների անօրինական օգտագործմանը, անձնական տվյալների գողությանը, անվտանգության 

խախտումներին կամ անձնական տվյալների ոչ իրավաչափ օգտագործմանը համաշխարհային 

համացանցային ընկերությունների կողմից2:  

 

Պարզվել է, որ համացանցի միջոցով իրականացվող գործողություններն ակնհայտորեն 

ամենառիսկայիններն են տվյալների պաշտպանության տեսանկյունից: Օրինակ, ֆինլանդացի մի 

դատավոր նշել է, որ միանգամայն ճիշտ է, որ գոյություն ունի ոստիկանության հատուկ բաժին, որն 

անհրաժեշտության դեպքում կարող է մանրակրկիտ կերպով քննել համակարգչային 

հանցագործությունները: 2011 թվականին իրականացված Եվրամիության հասարակական 

կարծիքի հատուկ հարցման (Եվրոբարոմետրի) տվյալներով՝ համացանցից օգտվողների 43%-ը նշել 

է, որ առցանց ծառայություն մուտք գործելիս կամ դրանից օգտվելիս նրանցից հարցվել է ավելի 

շատ անձնական տեղեկատվություն, քան իրականում անհրաժեշտ է եղել:  2012 թվականին 

իրականացված կիբեր անվտանգության վերաբերյալ Եվրամիության հասարակական կարծիքի 

հատուկ հարցման (Եվրոբարոմետրի) տվյալների համաձայն, ինտերնետ բանկինգի կամ առցանց 

առևտրի ծառայություններից օգտվելու ժամանակ եվրոպացիները հիմնականում մտահոգված են 

երկու խնդրով, այն է՝ իրենց անձնական տվյալները ինչ-որ մեկի կողմից ստանալու կամ ոչ 

իրավաչափորեն օգտագործելու հնարավորությունը (նշվել է ԵՄ-ում համացանցի օգտատերերի 

40%-ի կողմից) և առցանց վճարումների անվտանգությունը (38%): Բացի դրանից, անվտանգության 

հետ կապված մտահոգություններն ազդել են համացանցի օգտատերերի վարքագծի վրա, քանի որ 

                                                 
2 Եվրոպական հանձնաժողով (2011): Ուսումնասիրությունն անցկացվել է ԵՄ 27 երկրներում 2010 թվականի 

նոյեմբեր ամսվա վերջից դեկտեմբեր ամսվա կեսն ընկած ժամանակահատվածում: Հարցմանն ընդհանուր 

առմամբ մասնակցել է 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի 26,574 եվրոպացի: Բոլոր հարցումներն 

իրականացվել են առերես, մարդկանց տներում և համապատասխան ազգային լեզուներով: 



հարցման մասնակիցների 37%-ը նշել էր, որ նախընտրում է կայքերում անձնական տվյալներ 

չհրապարակել:3  

 

Որպես տվյալների պաշտպանության ոլորտում հաճախակի հանդիպող մեկ այլ խախտում նշվել 

էին ուղղակի մարքեթինգը և պոտենցիալ հաճախորդներ փնտրելու նպատակով իրականացվող 

գովազդային հարցումները՝ առանց ստացողի համաձայնության, երբ անձնական տվյալները ոչ 

իրավաչափ կերպով օգտագործվում են բջջային հեռախոսների, էլեկտրոնային փոստի կամ փոստի 

միջոցով: Տեղերում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ այս 

խախտումների համար որպես պատասխանատու շատ դեպքերում նշվել են բջջային 

օպերատորները և պարտքերի հավաքման համար լիազորված սուբյեկտները: Խոսվել է նաև 

այնպիսի անօրինական գործողությունների մասին, ինչպիսին է անձնական տվյալների վաճառքը 

երրորդ անձանց: Հարցման մասնակիցների կողմից շատ հաճախ նշվել է աշխատավայրում, 

հասարակական վայրերում կամ սուպերմարկետներում իրականացվող տեսահսկումը 

(մասնավորապես՝ տեսահսկման մասին զգուշացնող նշանների բացակայությունը): Տարբեր 

երկրներում որոշ անձանց նկատմամբ նույնիսկ գաղտնի հսկողություն է իրականացվել պետական 

մարմինների կողմից՝ հատուկ տեխնոլոգիաների կամ գաղտնի կերպով տեղադրված տեսահսկման 

համակարգերի միջոցով:  

 

Եվրոպական երկրներում արձնագրված խախտումների մեծ մասը վերաբերում է անձնական 

տվյալների մշակմանը, այսինքն՝ դրանց հավաքմանը, պահմանը, հրապարակմանը և տարածմանը, 

օրինակ՝4  

 

● տվյալները տնօրինողների (գործատուների, պետական մարմինների, բջջային 

օպերատորների, վարկային կազմակերպությունների և այլն) կողմից անձնական տվյալների 

չհիմնավորված փոխանցում երրորդ անձանց: Այս համատեքստում առանձնակի 

ուշադրության է արժանի վարկային կազմակերպությունների կողմից տվյալների ապօրինի 

փոխանցումը պարտքերի հավաքմամբ զբաղվող ընկերություններին և անձանց 

կոնտակտային տվյալներով բազաների վաճառքը առևտրային ընկերությունների կողմից,  

● ոչ ճիշտ կամ ոչ անհրաժեշտ տվյալների պահպանումը,  

● օրինական կերպով պահված և մշակման ենթարկված ոչ ճիշտ անձնական տվյալների 

վերամշակումը,  

● անձնական տվյալների անօրինական փոխանցումը չլիազորված անձանց,  

● արդարադատության համակարգի կողմից քրեական գործի և ամուսնալուծության վարույթի 

շրջանակներում ընտանեկան բռնության վերաբերյալ գաղտնի անձնական տվյալների 

անօրինական հրապարակումը, 

● անձնական տվյալների հրապարակումը լրատվական միջոցներում կամ համացանցում,  

● դատարավության կողմերի անձնական տվյալների հրապարակումը իրավական տվյալների 

բազաներում կամ համացանցում՝ դատարանների տվյալների բազաներում: 

 

Տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումների մյուս մասը կապված է տվյալների 

սուբյեկտի իրավունքների, մասնավորապես՝ դրանց ծանոթանալու նրա իրավունքի հետ.  

                                                 
3 Եվրոպական հանձնաժողով (2012): Ուսումնասիրությունն անցկացվել է ԵՄ 27 երկրներում 2012 թվականի 

մարտին: Հարցմանն ընդհանուր առմամբ մասնակցել է 15 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի 26,593 

եվրոպացի: Բոլոր հարցումներն իրականացվել են առերես, մարդկանց տներում և համապատասխան 

ազգային լեզուներով: 
4 Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման եվրոպական կենտրոն (ՀԿՎԿ) (2013): 



● ոստիկանությունում, բուժհաստատություններում, սոցիալական ծառայություններում, 

գործատուների կամ այլ անձանց մոտ պահվող անձնական տվյալների հետ ծանոթանալու 

հնարավորության մերժում կամ անձնական տվյալների հետ ծանոթանալու հարցումներին 

տրված ոչ բավարար  պատասխաններ.  

● անձնական տվյալների ֆայլերում (օրինակ՝ իրավապահ մարմիններում, 

առողջապահության ոլորտի հաստատություններում պահվող) տվյալներն ուղղելու, ջնջելու 

կամ ուղեփակելու մերժումներ կամ անձնական տվյալների ֆայլերում առկա 

տեղեկություններն ուղղելու, ջնջելու կամ ուղեփակելու հարցումներին տրվող ոչ բավարար 

պատասխաններ:  

 

Պնդումներ կային նաև այն մասին, որ տվյալների պաշտպանությանն առնչվող խախտումներ են 

կատարվել նաև պետական մարմինների (պետական կառավարման և  տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կամ իրավապահ մարմինների) և մասնավոր 

կազմակերպությունների (օրինակ՝ լրատվական ընկերությունների և ֆինանսական 

հաստատությունների) կողմից: 

Առաջարկվող գործողություն 

o Հայաստանում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության ոլորտի պոտենցիալ 

ռիսկերի վերհանում և քարտեզագրում ու ՏՊՄ–ի համար համապատասխան 

առաջարկությունների մշակում,  

o պատժամիջոցների և իրավական պաշտպանության միջոցների կիրառման հարցում 

Եվրոպական երկրների փորձի առավել խորը ուսումնասիրություն թե՛ իրավական դաշտի, և թե՛ 

իրավակիրառ պրակտիկայի մասով, Հայաստանում համապատասխան փորձի գնահատում և 

ՏՊՄ–ի ու օրենսդրական մարմինների համար իրավական դաշտի և գործելակերպի 

բարելավման վերաբերյալ համապատասխան առաջարկությունների մշակում,  

o Եվրոպայի և Հայաստանի դատական պրակտիկայի համեմատական ուսումնասիրություն և 

ՄԻԵԴ–ի նախադեպային իրավունքի համատեքստում ազգային օրենսդրության կիրարկման 

մասով Հայաստանի դատական մարմինների վերապատրաստման վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակում:  
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