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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄՈՌԱՑՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 

«Մոռացվելու իրավունքը» անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հետ կապված նոր 

հասկացություն է թվային աշխարհում: Այն կյանքի է կոչվել Եվրոպական Միությունում («Տվյալների 

պաշտպանության»  դիրեկտիվի շրջանակներում) և Արգենտինայում: ԱՄՆ-ում խոսքի ազատության 

ջատագովները նշված սկզբունքի մեջ տեսնում են պոտենցիալ վտանգ խոսքի ազատությանը, 

մանավանդ, եթե այն կիրառվի հասարակական գործիչների նկատմամբ: Այս հարցն ըստ ամենայն 

հավանականության դեռ ակտուալ չէ Հայաստանում, բայց մի օր վստահաբար մարդիկ կհարցնեն՝ 

«չունի՞ արդյոք անձը մոռացվելու իրավունք»: Սա կարող է նույնիսկ գիտական 

հետազոտությունների և ապագա քաղաքական բանավեճերի նյութ դառնալ: 

Մոռացվելու իրավունքի հասկացությունը լայն քննարկումների առարկա է դարձել սկսած 2005 

թվականից, երբ մի շարք անհատներ դատական կարգով պահանջեցին հեռացնել իրենց մասին 

տվյալները որոնողական կայքերի բազաներից և այլ տվյալների բազաներից՝ պնդելով, որ տվյալների 

պահպանումը հակառակ իրենց կամքի վիրավորական է, անտեղի և (կամ) անցանկալի: 

Պատմության մեջ առաջինը նման հայցով դիմել է Իսպանիայի քաղաքացի Մարիո Կոստեխա 

Գոնսալեսը, ով բողոքել է «Google Spain»-ի, «Google Inc.»-ի և իսպանական մի լրագրի դեմ տվյալների 

պաշտպանության ազգային գործակալությանը («Google Spain»-ը և «Google Inc.»-ը ընդդեմ Մարիո 

Կոստեխա Գոնսալեսի շահերը ներկայացնող Իսպանիայի տվյալների պաշտպանության 

գործակալությանը): Քաղաքացու բողոքը կայանում էր նրանում, որ «Google»-ի որոնողական 

համակարգը շարունակում էր տվյալներ ներկայացնել ժամանակին պարտքերի դիմաց աճուրդի 

հանված իր տան վերաբերյալ, այն պարագայում, երբ համապատասխան վարույթը արդեն մի քանի 

տարի է ինչ փակվել էր և հետևաբար ներկայացված տվյալները, բացի իր անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիությունը ոտնահարելուց, ուրիշ ոչ մի բանի պիտանի չէին: Քաղաքացին պահանջում 

էր, որ նախ լրագիրը հեռացնի կամ ճշտի ներկայացված տվյալները այնպես, որ իր անձին 

վերաբերող տեղեկությունները այլևս չերևան, և երկրորդը, որ «Google Spain»-ը կամ «Google Inc.»-ը 

միջոցներ ձեռնարկեն, որ իրեն վերաբերող անձնական տվյալները այլևս չհայտնվեն որոնման 

արդյունքներում: 

Հարկ է նշել, որ գործող եվրոպական օրենսդրությունը ունիվերսալ լուծում չի տալիս «մոռացվելու 

իրավունքի» հետ կապված բոլոր հարցերին: Եվրոպական հանձնաժողովի թիվ 95/48/EC դիրեկտիվի 

համաձայն անդամ պետությունները պետք է երաշխավորեն տվյալների սուբյեկտներին տվյալներն 

օգտագործող (տնօրինող) կազմակերպություններից իրենց վերաբերող տվյալներն արգելափակելու, 

ճշտելու կամ ջնջելու պահանջ ներկայացնելու իրավունքը, այն դեպքերում, երբ այդ տվյալները չեն 

համապատասխանում դիրեկտիվի պահանջներին, մասնավորապես՝ թերի են կամ սխալ: Որոշ 

անդամ պետություններ այդ իրավունքն ամրագրել են դիրեկտիվի կիրարկման նպատակով 

ընդունված տվյալների պաշտպանության մասին նեղ ճյուղային օրենքներում: Օրինակ, Միացյալ 

Թագավորությունում տվյալների սուբյեկտը կարող է դատական կարգով ներկայացնել տվյալներն 

արգելափակելու, ճշտելու կամ ջնջելու պահանջ միայն այն դեպքերում, երբ կարող է ապացուցել, որ 

այդ տվյալները ճշգրիտ չեն: 
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Չնայած թիվ 95/48/EC դիրեկտիվի 14-րդ հոդվածով տվյալների սուբյեկտներին (անհատներին) 

տրված իրավունքներին, «մոռացվելու իրավունքը» կիրառվում է Եվրոպական Միության 

արդարադատության դատարանի վճիռների հիման վրա (ինչպես օրինակ թիվ C-131/12 գործի 

[«Google Spain»-ը և «Google Inc.»-ը ընդդեմ Մարիո Կոստեխա Գոնսալեսի շահերը ներկայացնող 

Իսպանիայի տվյալների պաշտպանության գործակալությանը] դեպքում): Միևնույն ժամանակ, 

անձնական տվյալների պաշտպանության հարթությունում տեղի ունեցող մի շարք փոփոխու-

թյունների, այդ թվում՝ թվային աշխարհում տեղ գտնող նորանոր ռիսկերի և մարտահրավերների 

շնորհիվ, եվրոպական մարմինների կողմից մշակվել է տվյալների պաշտպանության մասին նոր 

օրինագիծ, որը ներկայումս հայտնի է «Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ» 

(ՏՊԸԿ) անվանման տակ:  

ՏՊԸԿ-ի հոդվածներից մեկը (հոդված 17-ը) անդրադառնում է հենց կոնկրետ անհատի օրինական 

շահերին հակասող տվյալները որոշակի հանգամանքներում արգելափակելու կամ ջնջելու 

իրավունքին: Այդուհանդերձ, «մոռացվելու իրավունքը» ՏՊԸԿ-ում փոխարինված է տվյալները 

«ջնջելու իրավունքով», ինչը եվրոպական փորձագետների կարծիքով ունի կիրառման ավելի 

սահմանափակ տիրույթ: Հոդված 17-ով սահմանվում է, որ տվյալների սուբյեկտը մի շարք 

դեպքերում, այդ թվում՝ այն դեպքում, երբ անհատի օրինական շահերը, որոնք բխում են մարդու 

իրավունքներից և հիմնարար ազատություններից, բախվում են տվյալներն օգտագործող (տնօրինող) 

կազմակերպության օրինական շահերի հետ, իրավունք ունի պահանջել իրեն վերաբերող 

անձնական տվյալների ջնջում:  

Մինչև այս պահը սույն փաստաթղթում ներկայացվել է «մոռացվելու իրավունք» հասկացության 

նկատմամբ եվրոպական մոտեցումը: Հասկացության նկատմամբ մոտեցումը, սակայն, այդքան էլ 

միանշանակ չէ Միացյալ Նահանգներում և աշխարհի այլ երկրներում: ԱՄՆ-ում «մոռացվելու 

իրավունք» հասկացության կիրառումը հիմնվում է նախադեպային իրավունքի վրա և յուրաքանչյուր 

կոնկրետ դեպքում կախված է նրանից, թե որքանով է անհատի «մոռացվելու իրավունքը» ավելի վեր 

«փաստերին տեղեկացված լինելու» հասարակական շահից: Հարկ է նշել նաև, որ ԱՄՆ 

օրենսդրությունը չի պարունակում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը 

պաշտպանող ուղղակի նորմեր: Կա «ուրիշի անձնական կյանքի մեջ ներխուժումը» որպես 

իրավախախտում սահմանող դրույթ, որը հիմնվում է ընդհանուր իրավունքի վրա և թույլ է տալիս 

տուժող կողմին հայց ներկայացնել այն անձի դեմ, ով ապօրինաբար միջամտում է իր անձնական 

գործերին, բացահայտում է անձնական բնույթի տեղեկություններ, զրպարտում է իրեն կամ 

օգտագործում է իր անունը անձնական շահի համար: 

ԱՄՆ-ում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը կարող է մասամբ հիմնվել նաև 

«Չորրորդ փոփոխության» վրա, ըստ որի «քաղաքացին, իր տունը, ունեցվածքը և փաստաթղթերը 

պաշտպանված են ամեն տեսակի չհիմնավորված խուզարկություններից, հափշտակումից և 

կալանքից», իսկ «խուզարկություն, սեփականության բռնագրավում կամ կալանք կարող է 

իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ դրա համար կա բավարար հիմքերով ընդունված օրինական 

վճիռ, որում հստակորեն նշված են խուզարկման վայրը, կալանքի ենթակա անձը կամ 

բռնագրավման ենթակա սեփականությունը»: «Չորրորդ փոփոխությունը» ունի ազդեցության 

սահմանափակ տիրույթ և կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ խոսքը գնում է ֆեդերալ կամ 

նահանգային մարմինների գործողությունների մասին: Այն կիրառելի չէ «խուզարկություն կամ 

կալանք» չհամարվող մնացած բոլոր տեսակի միջամտությունների դեպքում: Ավելին, որպես 

սեփականություն այն դիտում է միայն անշարժ գույքը (տները և այլն) և կիրառելի չէ երրորդ անձանց 

կողմից օգտագործվող կամ տնօրինվող էլեկտրոնային տվյալների նկատմամբ: 

«Մելվինն ընդդեմ Ռեյդի» (1931թ.) գործում քաղաքացին, ում ժամանակին ներկայացվել է 

սպանության մեղադրանք, սակայն հետագայում դատարանն իրեն արդարացրել է, հայտնաբերում է, 
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որ իր պատմությունը նույնությամբ վերարտադրվել «Կարմիր կիմանոն» ֆիլմում, և դատի է տալիս 

ֆիլմի պրոդյուսերին, իսկ դատարանը բավարարում է քաղաքացու հայցը: Հայցը հիմնված էր այն 

սկզբունքի վրա, որ անձի վերաբերյալ տեղեկությունների հրապարակումը համարվում է 

իրավախախտում, որը ոտնահարում է մարդու անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքը. 

«ամեն մարդ, ով ապրում է արդար կյանքով, ունի երջանիկ լինելու իրավունք, ինչը ենթադրում է, որ 

նա պետք է պաշտպանված լինի իր անձի, սոցիալական կարգավիճակի և հեղինակության 

նկատմամբ անտեղի ոտնձգություններից»: Հակառակ վերը նկարագրված դեպքի, մեկ այլ դատական 

գործում1 դատարանը չի բավարարում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի 

պաշտպանության նպատակով քաղաքացու կողմից ներկայացված հայցը՝ հիմնավորելով դա 

նրանով, որ հասարակական գործիչը չի կարող վայելել անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

միևնույն մակարդակը, ինչ շարքային քաղաքացիները: Ամբաստանյալը՝ «F-R» հրատարակչական 

կորպորացիան, հոդված էր հրապարակել  հայցվորի՝ նախկինում հասարակական գործիչ Ուիլիամ 

Ջեյմս Սիդիսի մասին: Չնայած նրան, որ հոդվածը վերաբերում էր հանրությանը հետաքրքրող 

խնդիրներին, այն անդրադառնում էր նաև մի շարք հարցերի, որոնք ուղղակիորեն վերաբերում էին 

հայցվորի անձնական կյանքին: Հայցվորը մեղադրում էր ամբաստանյալին իր անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիության իրավունքը խախտելու մեջ: Դատարանն այս դեպքում վճռում է, որ կան 

որոշակի սահմաններ, որոնցից դուրս չի կարելի երաշխավորել անձնական կյանքի վերաբերյալ 

տվյալների և փաստերի գաղտնիությունը, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ անձը հայտնի դեմք 

է և նրա մասին փաստերի հրապարակումն ունի նաև սոցիալական նշանակություն:  

Բացի անձնական տվյալների հրապարակումը սահմանափակող ընդհանուր իրավունքի վրա 

հիմնված դրույթների և անհատների անձնական տիրույթ պետական մարմինների ներխուժումը 

սահմանափակող «Չորրորդ փոփոխությամբ» նախատեսված դրույթների, կան նաև անհատների 

անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը առանձին հարաբերություններում (ինչպես օրինակ՝ 

հեռահաղորդակցության, առողջապահության, ապահովագրության և այլ ոլորտներում) 

պաշտպանող մի շարք ֆեդերալ և ճյուղային օրենսդրական ակտեր: Ստորև ներկայացված են նման 

ակտերի օրինակներ.  

a) S. 1158 («Սպառողի անձնական կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության մասին» ակտը) 

գործում է ֆեդերալ մակարդակով և իրավական պաշտպանություն է ապահովում տարբեր 

տեսակի տվյալների, այդ թվում՝ սոցիալական քարտերի համարների, բանկային 

հաշվեհամարների, առցանց մուտքանունների և գաղտնաբառերի, կենսաչափական 

պարամետրերի (այդ թվում՝ մատնահետքերի), անձի ֆիզիկական և հոգևոր առողջության 

վիճակի, գտնվելու և բնակության վայրի, ինչպես նաև թվային տեսա և ֆոտոդարանների 

համար: Օրենքը գերակայություն ունի ավելի ցածր կարգի նահանգային օրենքների 

նկատմամբ, սակայն հավասար կարգավիճակ ունի անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

հետ կապված հարցերը կարգավորող իրավական ակտերի նկատմամբ: 

b) H.R. 2092 («Ուսանողների թվային տվյալների պաշտպանության և ծնողական իրավունքների 

մասին» ակտը) արգելում է համացանցային կայքերի օպերատորներին և այլ առցանց 

ծառայություններին երրորդ անձանց վաճառել ուսանողներին վերաբերող անձնական 

տվյալները կամ օգտագործել այդ տվյալները ուսանողներին գովազդային նյութեր ուղարկելու 

համար: Նույն ակտով ուսանողների ծնողներին իրավունք է վերապահվում ծանոթանալ և 

անհրաժեշտության դեպքում ուղղել կամ համակարգից հեռացնել (ջնջել) իրենց երեխաներին 

վերաբերող այն տեղեկությունները, որ թերի են կամ ենթակա չեն պահպանման: Բացի այդ, 

ծնողներին իրավունք է տրվում ներբեռնել իրենց երեխաների կողմից գրված կուրսային և այլ 

աշխատանքները: 

                                                 
1 Sidis v. FR Pub. Corporation, 34 F. Supp. 19 http://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/34/19/1458518/ 
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c) S. 668 («Տվյալների բրոքերների գործունեության թափանցիկության և հաշվետու մեխանիզմների 

մասին» ակտը) ի թիվս այլ պահանջների սահմանում է նաև, որ. 

i) տվյալների բրոքերը պետք է մշակի ընթացակարգեր իր կողմից հավաքվող, 

դասակարգվող և պահվող անձնական և անհատի ինքնությունը բացահայտող այլ 

տվյալների ճշգրտությունն ապահովելու համար (բացառություն է կազմում միայն 

անձի անունը և հասցեն բացահայտող ինֆորմացիան). 

ii) տվյալների բրոքերը պետք է հնարավորություն ստեղծի տվյալների սուբյեկտների 

համար անվճար հիմունքներով վերանայելու իրենց վերաբերող անձնական կամ 

ինքնությունը բացահայտող տվյալները. 

iii) անհատները կարող են գրավոր կարգով վիճարկել իրենց վերաբերող անձնական 

տվյալների ճշգրտությունը և պահանջել տվյալների բրոքերին կատարել անհրաժեշտ 

փոփոխությունները: 

d) «Առևտրի ֆեդերալ հանձնաժողովի մասին» ակտը (15 U.S.C. §§ 41-58) (FTC) սպառողների 

իրավունքների պաշտպանության մասին ֆեդերալ օրենք է, որով արգելվում է անարդար և 

անազնիվ գործելաոճը սպառողների նկատմամբ: Ակտը տարածվում է նաև առցանց և այլ 

գործարքներում տվյալների անվտանգության և անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հետ 

կապված հարցերին: Հանձնաժողովը բազմիցս իրավական պատժամիջոցներ է կիրառել այն 

ընկերությունների նկատմամբ, որոնք խախտել են անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

սահմանված կանոնները և (կամ) առանց թույլտվության անձնական տվյալներ են 

հրապարակել: Հանձնաժողովը նաև հանդիսանում է «Համացանցում երեխաների անձնական 

կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության մասին» ակտը (COPPA) (15 U.S.C. §§ 6501-6506) 

կիրարկող հիմնական լիազոր մարմինը: Հիշյալ ակտը կարգավորում է երեխաներից առցանց 

եղանակով տվյալներ հավաքելու հետ կապված հարաբերությունները, ինչպես նաև այսպես 

կոչված «վարքագծային գովազդի» մեխանիզմների օգտագործման հետ կապված 

հարաբերությունները: 

e) «Ֆինանսական ծառայությունների արդիականացման մասին» ակտը (Գրամ-Լիչ-Բլայլի ակտը 

(ԳԼԲ)) (15 U.S.C. §§ 6801-6827) կանոնակարգում է ֆինանսական բնույթի տվյալների 

հավաքման, օգտագործման և հրապարակման հետ կապված հարաբերությունները: Ակտի 

դրույթները տարածվում են ամենատարբեր ֆինանսական հաստատությունների, այդ թվում՝ 

բանկերի, արժեթղթերի վաճառք իրականացնող ֆիրմաների, ապահովագրական 

ընկերությունների, ինչպես նաև ֆինանսական ծառայություններ և պրոդուկտներ առաջարկող 

այլ կազմակերպությունների վրա: ԳԼԲ-ով սահմանափակվում է բաց շրջանառության մեջ 

չգտնվող անձնական տվյալների հրապարակման իրավունքը, իսկ որոշ դեպքերում 

պահանջվում է ֆինանսական հաստատություններից հաճախորդներին ծանուցում 

տրամադրել առ այն, թե անձնական կյանքի անձեռնմխելիության պաշտպանության ինչ 

մեխանիզմներ են կիրառվում կազմակերպության ներսում, ինչպես նաև հնարավորություն 

տալ տվյալների սուբյեկտներին որոշելու՝ տրամադրել տեղեկություններ, թե ոչ: Բացի նշվածից, 

կան նաև ազգային բանկային գործակալությունների կողմից վավերացված մի շարք 

կանոնակարգեր, ինչպես նաև Առևտրի ֆեդերալ հանձնաժողովի կողմից ընդունված և 

ֆինանսական տվյալների պաշտպանությանը և օտարմանը վերաբերող «Անվտանգության», 

«Օտարման» և «Կարմիր դրոշի» կանոնները: 

f) «Բժշկական ապահովագրության փոխադրելիության և հաշվետու մեխանիզմների մասին» 

ակտը (HIPAA) (42 U.S.C. §1301 et seq.) կանոնակարգում է բժշկական տեղեկությունների հետ 
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կապված հարաբերությունները: Այն տարածվում է առողջապահության և բժշկական 

տվյալների հետ կապ ունեցող ամենատարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում՝ 

առողջապահական հաստատությունների, դեղատների և վերլուծական կենտրոնների վրա: 

«Անձի ինքնությունը բացահայտող բժշկական տվյալների պաշտպանության ստանդարտները» 

(«HIPAA Privacy Rule») (45 C.F.R. մասեր 160 և 164) տարածվում են պահպանվող բժշկական 

տվյալների (ՊԲՏ) հավաքման և օգտագործման գործառույթների վրա. «Պահպանվող բժշկական 

տվյալները թվային ֆորմատով օգտագործելու և պաշտպանելու ստանդարտները» («HIPAA 

Security Rule») (45 C.F.R. 160 և 164) նախատեսված են թվային միջավայրում պահվող բժշկական 

տվյալների պաշտպանության համար: Էլեկտրոնային գործարքների իրականացման 

ստանդարտները («HIPAA Transactions Rule») (45 C.F.R. 160 և 162) տարածվում են էլեկտրոնային 

եղանակով բժշկական տվյալների փոխանցման վրա: Այս «HIPAA» կանոնները լրամշակվել են  

2013 թվականի առաջին կեսերին «HIPAA»-ի «Ունիվերսալ կանոնագրքի» համաձայն: Այդ 

փոփոխությունները նորմատիվ բնույթ ստացան 2013 թվականի սեպտեմբերի 23-ի դրությամբ: 

g) «HIPAA»-ի «Ունիվերսալ կանոնագրքի» համաձայն լրամշակվեց նաև «Անվտանգության 

պահանջների խախտման մասին ծանուցման կանոնակարգը» (45 C.F.R. մաս 164), որի 

համաձայն կանոնակարգի կարգավորման դաշտում գտնվող կազմակերպությունները 

պարտավոր են ծանուցում տալ պահպանվող բժշկական տվյալների պաշտպանությունը 

կոտրելու դեպքերի մասին: Լրամշակված կանոնակարգի համաձայն տվյալները տնօրինող 

կազմակերպությունը պետք է ծանուցում տա պահպանվող տվյալները ապօրինաբար 

հափշտակելու, բացահայտելու, օգտագործելու կամ հրապարակելու մասին, բացառությամբ 

այն դեպքերի, երբ կազմակերպության պատասխանատու աշխատակիցը ապացույցներ է 

ներկայացնում առ այն, որ պաշտպանության կոտրելը տվյալ հանգամանքներում չի հանգեցրել 

պահպանվող բժշկական տվյալների գաղտնազերծման:  

h) «Վարկային պատմությունը վարելու մասին» ակտը (15 U.S.C. §1681) (և «Ճշգրիտ վարկային 

գործառնությունների մասին» ակտը (Pub. L. No. 108-159) որով փոփոխություններ ու 

լրացումներ են կատարվել «Վարկային պատմությունը վարելու մասին» ակտում) տարածվում է 

այն կազմակերպությունների վրա, որոնք գրառում են իրենց հաճախորդների վարկային 

պատմությունը (ինչպես օրինակ վարկատու կազմակերպությունները), ինչպես նաև այն 

կազմակերպությունների վրա, որոնք հաճախորդների վերաբերյալ տվյալներ են տրամադրում 

երրորդ անձանց (ինչպես օրինակ կրեդիտ-քարտային ընկերությունները): Վարկանիշային 

հաշվետվությունները տվյալներ են ներկայացնում հաճախորդի վարկանիշի, վարկային 

պատմության, վարկունակության, կարգավիճակի և ընդհանուր հեղինակության մասին, 

այսինքն՝ տալիս են այնպիսի տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են վարկային ռիսկերը 

գնահատելու համար: 

i) «Առանց սպառողի համաձայնության պորնոգրաֆիկ բովանդակությամբ նյութերի իրացման 

նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու մասին» ակտը (CAN-SPAM Act) (15 U.S.C. §§ 

7701-7713 և 18 U.S.C. §1037) և «Հեռախոսացանցում հաճախորդների պաշտպանության մասին» 

ակտը (47 U.S.C. §227 et seq.) կանոնակարգում են էլեկտրոնային փոստի հասցեների և 

հեռախոսահամարների հավաքման և օգտագործման հետ կապված հարաբերությունները: 

j) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության ընթացքում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

պաշտպանության մասին» ակտը (18 U.S.C. §2510) և «Համակարգչային կեղծարարության և 

չարաշահումների մասին» ակտը (18 U.S.C. §1030) իրավական միջոցներ են սահմանում 

պայքարելու համար էլեկտրոնային հաղորդագրությունների չարտոնված ընթերցման և 

համակարգչային կեղծարարության դեմ: Իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը 

առաջ եկավ 2008 թվականի վերջերին, երբ հայց ներկայացվեց համացանցային 
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ծառայություններ մատուցող ընկերության դեմ, որը ենթադրաբար առանց թույլտվության 

ընթերցում էր անհատների համակարգիչներից ուղարկվող էլեկտրոնային հաղորդագրություն-

ները համակագչից մինչև «ISP» սերվերն ընկած ճանապարհին՝ տվյալները մի գովազդային 

կազմակերպության վաճառելու համար: Նմանատիպ գործով հետաքննություն է իրականացվել 

նաև եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Մեծ Բրիտանիայում՝ կապված բրիտանական 

հեռահաղորդակցության ընկերությունների գործունեության հետ: 

Ինչպես նշվեց վերը, Հայաստանում կա ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ ճյուղային օրենսդրություն 

անհատների անձնական տվյալները և անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը պաշտպանելու 

համար: Հայաստանի օրենսդրությունում մարդու անձնական կյանքի անձեռնմխելիության 

ընդհանուր հասկացությունը հիմնվում է «Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով» և 

«Անհատների անձնական տվյալները ավտոմատացված համակարգերում պաշտպանելու մասին 

Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայով» հայտարարագրված իրավունքների վրա: Օրենսդրությունը 

հիմնականում իրավական հիմքեր և ընթացակարգեր է սահմանում քրեական հետաքննության 

նպատակներով թղթային և էլեկտրոնային նամակագրության առգրավման, հեռախոսազրույցների 

գաղտնալսման, մասնավոր սեփականության խուզարկման և կալանքի, ինչպես նաև անձնական 

տեսագրությունների և ձայնագրությունների առգրավման համար: «Անձնական տվյալների 

պաշտպանության մասին» օրենքը նույնպես կարող է համարվել ընդհանուր օրենսդրություն 

(նորմատիվ իրավական ակտ), քանի որ դրա դրույթների կիրառությունը պարտադիր է ցանկացած 

տեսակի հանրային և գործարար հարաբերություններում:  

Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության մասին ընդհանուր օրենսդրությունը Հայաստանի 

Հանրապետությունում չի պարունակում որևէ դրույթ կամ իրավական նորմ, որը կարող էր 

մեկնաբանվել որպես «մոռացվելու իրավունք» և հնարավորություն կտար քաղաքացուն արգելել 

իրեն վերաբերող տվյալների տվյալների պահպանումը, օգտագործում և (կամ) հրապարակումը: 

Նման հնարավորություն տրվում է միայն անհատի անձնական կյանքին վերաբերող 

տեղեկությունների համար «Քրեական օրենսգրքի» 144-րդ հոդվածով, որի վերնագիրն է՝ «Անձնական 

կամ ընտանեկան կյանքի մասին տեղեկություններ ապօրինի հավաքելը, պահելը, օգտագործելը կամ 

տարածելը»: Հոդվածում խոսվում է «Մարդու անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիքների» մասին, 

սակայն չի հստակեցվում ինչ է դա նշանակում, այն դեպքում, երբ տրամաբանորեն ցանկացած 

տեղեկություն կարող է ներկայացվել որպես «անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք»: Օրինակ, 

անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք համարվում են այն տեղեկությունները, որոնք՝ ա) բաց չեն 

հանրության համար, բ) գաղտնի են համարվում տվյալ անձի կողմից, գ) անվտանգության 

համապատասխան համակարգերով պահպանվում են երրորդ անձանցից:  

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքն անդրադառնում է անձնական 

տվյալների հավաքման, պահպանման և մշակման օրինականության հարցերին և կարող է դիտվել 

որպես անձնական կյանքի անձեռնմխելիության մասին ընդհանուր օրենսդրություն: Այդուհանդերձ, 

տվյալների սուբյեկտների իրավունքները, որոնք սահմանված են օրենքի հոդված 15-ում չեն 

ներառում «մոռացվելու իրավունք» հասկացությունը: Չնայած դրան, «Անձնական տվյալների 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը պարունակում է շատ կարևոր դրույթներ «հանրամատչելի 

անձնական տվյալների վերաբերյալ» վերաբերյալ (հոդված 11): Նախ և առաջ օրենքը տալիս է 

«հանրամատչելի անձնական տվյալներ» հասկացության սահմանումը՝ «տեղեկություններ, որոնք 

տվյալների սուբյեկտի համաձայնությամբ կամ իր անձնական տվյալները հանրամատչելի 

դարձնելուն ուղղված գիտակցված գործողությունների կատարմամբ մատչելի են դառնում որոշակի 

կամ անորոշ շրջանակի անձանց համար»: Հանրամատչելի տվյալների «ավանդական» օրինակներ են 

հեռախոսային և փաստային տեղեկատուներում ընդգրկված տվյալները, սակայն այսօր ավելի 
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ակտուալ են սոցիալական ցանցերում, բլոգերում և այլ առցանց ծառայություններում ներկայացված 

կամ հրապարակված տեղեկությունները:  

Նույն հոդվածով (հոդված 11) սահմանվում է, որ հանրամատչելի տվյալները կարող են հանվել 

անձնական տվյալների հանրամատչելի աղբյուրներից տվյալների սուբյեկտի պահանջով կամ 

դատական կարգով: Այդուհանդերձ, հոդվածով չեն սահմանվում այն հանգամանքները և (կամ) 

պայմանները, որոնք կարող էին հիմք հանդիսանալ «տվյալները հանելու», այն է՝ տվյալները մշակող 

կազմակերպության կամ դատարանի կողմից օրինական որոշում կայացնելու համար: Այն 

դեպքերում, երբ տվյալները կամավոր են տրամադրվել տվյալների սուբյեկտի կողմից 

տրամաբանական է ակնկալել, որ տվյալները մշակող կազմակերպությունը կմերժի տվյալները 

շրջանառությունից հանելու պահանջը, սակայն կարող է բավարարել տվյալներն այլևս 

չօգտագործելու պահանջը: Օրինակ, հասցեների տեղեկատուի հրապարակումից հետո 

անտրամաբանական կլիներ ակնկալել, որ հրատարակող կազմակերպությունը վաճառքից հետ 

կկանչի ամբողջ տպաքանակը, սակայն միանգամայն տրամաբանակն կլինի պահանջել, որ հաջորդ 

տպաքանակը հրատարակելիս տվյալ անձի մասին տեղեկություններն այլևս չօգտագործվեն: 

Սակայն անհրաժեշտ է նախադեպ՝ հասկանալու համար, թե գործնականում ինչպես կաշխատի այս 

դրույթը:  

Հայաստանում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության մասին ճյուղային օրենսդրությունը 

ներառում է.  

k) «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է Ազգային Ժողովի կողմից 1996 

թվականին), որով սահմանվում են անհատների ֆինանսական տվյալները չարտոնված 

ընթերցումից և հրապարակումից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը: 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքը հսկայական նշանակություն ունեցավ 

հանրապետության նորաստեղծ  շուկայական տնտեսության կայացման համար և մեծ ավանդ 

ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգի զարգացման գործում:  

Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության իրավունքի պաշտպանության հարցերին 

անդրադարձող օրենսդրության մաս է կազմում նաև «Վարկային տեղեկատվության 

շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը (2008թ.)՝ 

ֆինանսական տվյալների, վարկային պատմությունների և վարկերի տոկոսադրույքների 

մասով:  

l) «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունվել է Ազգային Ժողովի կողմից 

2005 թվականին) 49-րդ հոդվածով սահմանվում են հաճախորդների այն տեղեկությունները 

(ներառյալ ցանցային միջավայրում գեներացված տվյալները), որոնք պետք է համարվեն 

օպերատորի կողմից որպես գաղտնի և չտրամադրվեն երրորդ անձանց առանց դատարանի 

համապատասխան որոշման: 

m) Առողջապահական հաստատությունների պացիենտների տվյալների պաշտպանության 

հարցերը կարգավորվում են մի շարք իրավական ակտերով, ինչպես օրինակ՝ «Բնակչության 

բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքը (ընդունվել է Ազգային Ժողովի կողմից 

1996 թվականին), «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքը (2004թ.), «Մարդուն օրգաններ եւ 

(կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» օրենքը (2002թ.) և «Մարդու 

վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքը 

(2002թ.): 
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Առաջարկվող գործողություն 

Հաշվի առնելով «մոռացվելու իրավունք» հասկացության բարդությունը, քաղաքացիական 

հասարակության համար առաջարկվող գործողությունները կարող են ունենալ մի շարք 

նպատակներ՝ ինչպես ուսումնական, այնպես էլ քաղաքական հարթություններում:  

o Միջազգային պրակտիկայի համապարփակ ուսումնասիրությունը անչափ արժեքավոր կլիներ և 

հնարավորություն կտար ինչպես քաղաքական գործիչներին, այնպես էլ քաղաքացիական 

հասարակությանը ծանոթանալ միջազգային լավագույն փորձի հետ: Ուսումնասիրության 

շրջանակներում անհրաժեշտ է նաև գործնականում գնահատել Հայաստանի քաղաքական և 

իրավական դաշտում «մոռացվելու իրավունք» հասկացության արմատավորման հնարավոր 

մեխանիզմները՝ չմոռանալով հավասարակշռել անհատի «մոռացվելու իրավունքը» «փաստերին 

տեղեկացված լինելու» հասարակական շահի հետ:  

o Քաղաքացիական հասարակության հետագա գործողությունները կարող են ուղղված լինել 

անձնական կյանքի անձեռնմխելիության մասին երկրի օրենսդրության մեջ (այդ թվում՝ 

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում) փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու առաջարկությունների փաթեթի մշակմանը: Առաջարկվող փոփոխությունները պետք 

է լիարժեք հնարավորություն տան անհատներին պահանջել իրենց անձնական կյանքին 

վերաբերող տեղեկությունների հեռացումը հանրամատչելի աղբյուրներից՝ առանց նսեմացնելու 

անհրաժեշտ տեղեկությունները գտնելու և դրանց ծանոթանալու հանրության իրավունքը:  

 

Հեղինակ՝ Անդրանիկ Մարկոսյան 

Թվային իրավունքի փորձագետ 

Էլ.փոստ՝ andranik@gmail.com  
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