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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ  

Թխուկներ [քուքի ֆայլեր, թարգմ.], օգտագործողի կողմից ցանցում կատարված գործողությունների 
հաշվառում, տվյալների առցանց հավաքում և պահպանում 

Թխուկներ 

Թխուկներն այն տվյալներն են, որ կայքն առաջարկում է օգտագործողի բրաուզերին [համացանցում 

աշխատող ծրագրին, թարգմ.] պահպանել համակարգչի կամ հեռախոսի հիշողությունում՝ 

հետագայում տվյալ էջն ավելի հեշտությամբ գտնելու համար: Այլ կերպ ասած՝ թխուկը թույլ է 

տալիս կայքին «հիշել» օգտագործողի գործողությունները կամ նախընտրությունները: 

Բրաուզերների մեծ մասն ունի թխուկները հիշելու հնարավորություն, սակայն օգտագործողը 

կարող է չկիրառել այդ հնարավորությունը կամ ուզած պահին հիշողությունից ջնջել պահպանված 

թխուկները:  

 

Համացանցային կայքը կարող է պարունակել երրորդ կողմի թխուկներ, օրինակ՝ հովանավոր 

կազմակերպությունների գովազդային պիտակները (այդպես են գրեթե բոլոր լրատվական կայքերը, 

առցանց խանութները և սոցիալական ցանցերը): Երրորդ կողմերի թխուկները սովորաբար ցույց են 

տալիս թե օգտագործողը ներկայացված այլ կայքերից որոնք է այցելել և դրա հիման վրա նրան 

հետագայում ավելի նպատակային գովազդ առաջարկել: Եղել են դեպքեր, երբ ԱՄՆ պետական 

գործակալությունները (CIS, DEA, NSA)1 հետևել են անձանց համացանցային քայլերին՝ առանց 

նրանց այդ մասին տեղյակ պահելու: Այդ դեպքերի բացահայտումից հետո ԱՄՆ կառավարությունը 

սահմանել է խիստ կանոններ, որոնցով արգելվում է պետական գործակալությունների կողմից 

թխուկների օգտագործումը նման նպատակներով:  

 

Անձնական կյանքի անձեռնմխելիությանը սպառնացող համացանցային, մասնավորապես՝ 

թխուկներով պայմանավորված խնդիրներին Եվրոպական Միությունն արձագանքել է՝ 

համապատասխան ծրագրային դրույթներ ընդգրկելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության 

ոլորտում անձնական կյանքի անձեռնմխելիության մասին» ԵՄ դիրեկտիվում (թիվ 2002/58/EC): 

Չնայած հնչած որոշ քննադատական ձայների, նշված դիրեկտիվը ԵՄ-ի առաջին փորձն էր 

«թխուկային» տեխնոլոգիաներով պայմանավորված վտանգներից անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիության իրավունքը պաշտպանելու հարցում: Ավելի ուշ դիրեկտիվը լրամշակվում է, և 

դրանում ընդգրկվում են թխուկների օգտագործման հետ կապված նոր կանոններ.  

● որոշ թխուկներ կարող են օգտագործվել տվյալներ հավաքելու համար, եթե այդ տվյալներն 

օգտագործվում են միայն որոշակի նպատակների, ինչպես օրինակ՝ օգտագործողի կողմից 

առցանց ձևաթղթերի լրացման ընթացքին կամ առցանց խանությում կատարված գնումներին 

հետևելու համար. 

                                                 
1 CIS – քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայություն 

DEA – թմրադեղերի դեմ պայքարի վարչություն 

NSA – ազգային անվտանգության գործակալություն  
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● Վերլուծական նպատակներով բազային կայքի կողմից թխուկներից տվյալներ վերցնելը 

դժվար թե անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հետ կապված խնդիրներ առաջացնի, եթե 

կայքը օգտագործողներին հստակորեն զգուշացնի տվյալ թխուկների և անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիության հետ կապված վտանգների մասին: 

 

Ներկայումս կայքերի սեփականատերերը (բովանդակության [կոնտենտի, թարգմ.] 

ադմիստրատորները և հրատարակողները) պարտավոր են տեղեկացնել այցելուներին թխուկների 

օգտագործման մասին և հնարավորություն տալ նրանց կիրառելու այդ այլընտրանքը կամ 

հրաժարվելու դրանից:  

 

Այդուհանդերձ, թխուկային տեխնոլոգիաներով պայմանավորված ոչ բոլոր վտանգներն են 

կառավարելի և (կամ) վերահսկելի պետական մարմինների կողմից: Վտանգների զգալի մասն ունի 

քրեական ծագում և ներառում է այնպիսի ռիսկեր, ինչպես օրինակ թխուկներում պարունակվող 

տվյալների գողությունը անմիջապես օգտագործողի համակարգչից կամ համակարգիչը ցանցային 

սերվերին միացնող կապուղիներից:  

Առաջարկվող գործողություն 

o Ուսումնասիրության ենթակա կարևոր հարցերից մեկը կարող է լինել ԵՄ-ում կամ այլ 

երկրներում թխուկների հետ կապված խնդիրների կարգավորման նպատակով ընդունված 

իրավական ակտերի արդյունավետությունը, ինչպես նաև նման ակտերի բացակայության հետ 

կապված հնարավոր ռիսկերը:  

Որոնողական ծրագրեր  

Որոնողական ծրագրերի հետ կապված ռիսկերը տարբերվում են անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիությանը սպառնացող այն ռիսկերից, որոնք պայմանավորված են թխուկների 

օգտագործմամբ: Որոնողական ծրագրերի հետ կապված ռիսկերը հայտնի են միայն ոլորտի 

մասնագետներին: Շարքային օգտագործողները սովորաբար չեն էլ իմանում այն մասին, որ ցանցում 

որոնում կատարելիս վտանգի են ենթարկում անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը: 

Որոնողական ծրագրերն, ըստ էության, կարող են անձնական բնույթի կամ անձի ինքնությունը 

բացահայտող մանրամասն տվյալներ հավաքել, ինչպես օրինակ՝ որոնման պարամետրերը, որոնում 

կատարելու ժամանակահատվածը և օգտագործողի համակարգչի գտնվելու վայրը:  

 

Որոնողական ծրագրերն այս տվյալները հավաքում են հիմնականում սպառողական պրոֆիլների 

վերլուծության և մարքեթինգի նպատակով, ինչպես նաև որոնողական կայքի այցելուների 

նախասիրությունների վերլուծության և դրա արդյունքներով ստատիկ տվյալների գեներացման 

համար: Այս առումով հիմնական վտանգները կապված են օգտագործողների նախասիրությունների 

վերլուծության և անձնական տեղեկությունների հրապարակման հետ: Անձնական կյանքի 

անձեռմխելիության հարցերով զբաղվող քաղաքացիական հասարակության խմբերի կողմից 2006 

թվականին իրականացված հարցման արդյունքների համաձայն «Google» որոնողական կայքի 1,000 

օգտագործողներից 89 տոկոսը կարծում էին, թե հարցման պարամետրերը գաղտնի են պահվում 

կայքի կողմից, իսկ 77 տոկոսը՝ որ «Google»-ով կատարվող հարցումներն անձի ինքնությունը չեն 

բացահայտում:  

 

Որոնում կատարող անձի ինքնության բացահայտման հիմնական միջոցը «IP»-ն է, որը որոնման 

պարամետրերի հետ փոխանցվում է կայքին: Որոշ երկրներում, այդ թվում՝ նաև Հայաստանում, 

առանձին համացանցային սեսիաներում օգտագործողի «IP»-ի (այդ թվում՝ ժամանակի և տեղի) 
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բացահայտումը առանց համապատասխան մարմինների (Հայաստանի պարագայում՝ դատարանի) 

թույլտվության արգելվում է: Այդուհանդերձ, երրորդ երկրների տարածքում գործող որոնողական 

կայքերի կողմից «IP»-ի օգտագործումը որպես կանոն չի կարող վերահսկվել որոնում կատարող 

անձի երկրի իրավապահ մարմինների կողմից: Առավել հաճախ օգտագործվող որոնողական 

կայքերը գտնվում են ԱՄՆ կամ ԵՄ տարածքներում, սակայն «քաշ» սերվերներ են պահում նաև 

օգտոգործողների երկրներում՝ թրաֆիկի օպտիմիզացիայի նպատակով:  

 

Ավելին, համացանցից օգտվողները որպես կանոն ուշադրություն չեն դարձնում այն իրավական 

ծանուցումներին, որ կայքերը հաճախ ներկայացնում են և առաջարկում համաձայնել դրանց 

պայմաններին նախքան կայք մտնելը: Որպես հետևանք, այդ օգտագործողները տեղեկացված չեն 

լինում անձնական տվյալներին վերաբերող այն ընթացակարգերին, որ առկա են տվյալ կայքում: 

Տվյալ սեսիայի «IP»-ի, վայրի և ժամանակի բացահայտման հետ կապված սահմանափակումները 

կարող են բավարար երաշխիք չապահովել օգտագործողի անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը 

պաշտպանելու համար: Ինչպես արդեն ասվեց վերը, որոնողական կայքերից օգտվողները հաճախ 

չեն էլ պատկերացնում, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ անձնական տվյալների 

օգտագործումը: Այդ պատճառով անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հարցերով զբաղվող 

հասարակական կազմակերպությունները կոչ են անում պետական մարմիններին սահմանել 

որոշակի կարգ, ըստ որի մեծ որոնողական կայքերն իրենց ներքին կանոնակարգերում կամրագրեն 

անձնական տվյալների պաշտպանության բազային սկզբունքները:  

 

Որոնողական ծրագրերի աշխատանքով պայմանավորված ռիսկերի հայտնաբերման նպատակով 

ուսումնասիրության և քաղաքական քարոզչության թեման քննարկելիս անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել երկու հիմնական ուղղությունների վրա՝ չմոռանալով նաև այն մասին, որ 

ազգային օրենդրությունը գործնականում գրեթե որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ գլոբալ 

համացանցային շուկայի այնպիսի առաջատարների վրա, ինչպիսիք են «Google»-ը և «Yahoo»-ն: 

Մասնավորապես, կարելի է՝ 

o ուսումնասիրել ազգային մակարդակով գործող որոնողական կայքերի կողմից անձնական 

տվյալների պաշտպանության ապահովման հնարավոր մեխանիզմները, ինչպես նաև 

o դիտարկել հանրապետության տարածքում տեղակայված «քաշ» սերվերներում պահվող 

անձնական տվյալների անվտանգությունը: 

Սոցիալական ցանցեր  

Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հետ կապված ռիսկերը գնահատելիս՝ սոցիալական 

ցանցերը կարելի է դասել առավել ռիսկայինների թվում: Դա պայմանավորված է հիմնականում 

նրանով, որ օգտագործողների պրոֆիլներում կուտակվում է հսկայական ծավալի անձնական 

ինֆորմացիա: Ռիսկերից մեկը կապված է անձնական տվյալների գողության հետ, ինչը տեղի է 

ունենում բավականին հաճախ: Սոցիալական ցանցերի միջոցով երրորդ կողմերի ծրագրերն 

օգտագործելիս այդ ռիսկը մեծանում է: Այսպես, օրինակ «Facebook»-ում ներկայացված ծրագրերից 

մեկը թույլ է տալիս գտնել օգտագործողի աշխարհագրական դիրքը ներբեռնված լուսանկարների 

միջոցով: Օգտագործողները հաճախ ուշադրություն չեն դարձնում թե նման ծրագրերն իրենց 

պրոֆիլներից ինչ տվյալներ են պահանջում այդ կամ այն գործողությունը միանգամայն 

օրինականորեն իրականացնելու համար:  

 

Ապօրինի հետաքննությունները լրջագույն ռիսկեր են ստեղծում սոցիալական ցանցերում 

անձնական տեղեկությունների անվտանգության տեսակետից: Սոցիալական ցանցերում 

կուտակվում են ոչ միայն օգտագործողների անձնական տվյալները, այլ նաև բազմազան 
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տեղեկություններ նրանց գործունեության, այցելած վայրերի ու միջոցառումների, ինչպես նաև 

ընկերների և շրջապատի մարդկանց մասին (հղումների տեսքով): Օգտագործողները, ինչպես 

բազմիցս ասվել է վերը, հիմնականում ուշադիր չեն կարդում թվային պրոդուկտների (այդ թվում՝ 

ցանցային ծառայությունների) օգտագործման համաձայնագրերի (ծանուցումների) պայմանները, 

այնինչ նման ծառայությունները գրեթե չեն ընկնում ազգային օրենսդրության կարգավորման 

շրջանակների մեջ (դրանց վրա տարածվում են միայն հիմնական սերվերի տեղակայման երկրի 

օրենքները) և հնարավորություն են տալիս դրանց մատուցողներին անտեսելու անձնական կյանքի 

անձեռնմխելիության իրավունքը:  

 

Ինչպես և որոնողական կայքերի պարագայում, սոցիալական ցանցերի օգտագործման հետ կապված 

ռիսկերը հիմնականում աննկատ են մնում շարքային օգտագործողների համար և դրանց 

նվազեցումը առանձին վերցված երկրի օրենսդրության շրջանակներում գրեթե անհնար է առանց 

համապատասխան միջազգային համագործակցության:  Միջազգային համաձայնագրերը և 

կոնվենցիաները թույլ են տալիս ապահովել անվտանգության որոշակի մակարդակ, սակայն 

հիմնականում անուղղակիորեն՝ առանձին օրենսդրական ակտերի ներդաշնակեցման միջոցով: 

Գործը միանգամայն այլ ընթացք է ստանում, եթե այն քրեական բնույթի է և ընկնում է 

«Կիբեռհանցագործությունների մասին» միջազգային համաձայնագրի կարգավորման հարթության 

մեջ: Սոցիալական ցանցերը, հատկապես այն ցանցերը, որոնք թույլ են տալիս օգտագործողներին 

«ծանր» ֆայլեր (օրինակ՝ ֆոտոներ և տեսանյութեր) փոխանակելու,  նույնպես երբեմն «քաշ» 

սերվերներ են տեղակայում օգտագործողների երկրների տարածքներում:  

Առաջարկվող գործողություն 

o Սոցիալական ցանցերի գործունեությամբ պայմանավորված ռիսկերի առնչությամբ 

քաղաքացիական հասարակության խմբերի ներգրավումը կարելի է դիտել օգտագործողների 

իրազեկման, ծնողական հսկողության ուժեղացման և անչափահասների պաշտպանության 

հարթության մեջ:  

 

Ցանցում պահվող տվյալներ  
Նախորդ բաժիններում նշված տվյալներն ու տեղեկությունները հիմնականում պահպանվում են 

տարբեր ինֆորմացիոն կենտրոններում: Կան սակայն որոշ տեսակի տվյալներ, որոնք որպես կանոն 

պահպանվում են համացանցային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից 

(ISP)2: Որոշ երկրների օրենսդրությունը պարտադրում է համացանցային ծառայություններ 

մատուցողներին պահպանել ցանց կատարված մուտքերին և տրաֆիկին վերաբերող լոգերը 

(գրառումները): Մի շարք այլ երկրներում դա օրենքով չի պահանջվում, սակայն «ISP»-ները պահում 

են հիշյալ լոգերը, քանի որ իրավապահները կարող են ցանկացած պահի դրանք պահանջել, իսկ 

պետական մարմինների հետ խնդիրներ ոչ ոք չի ուզում ունենալ:  

 

Համացանցային ծառայություններ մատուցողների և իրավապահների միջև այսպիսի 

«համագործակցությունը» հնարավոր է դառնում հանրային հսկողության մեխանիզմների 

բացակայության և գոյություն ունեցող իրավական պատժամիջոցների անարդյունավետության 

«շնորհիվ»: Քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները սովորաբար հետաքրքրվում են 

նրանով, թե ինչ իրավական հիմքերով է այս կամ այն կազմակերպությունն անձնական բնույթի 

տվյալներ հավաքում, սակայն հիմնականում ուշադրություն չեն դարձնում այն բանին, թե ինչպես և 

ինչ ժամանակով է նրան տրվում այդ իրավունքը: 

 
                                                 
2 ISP – համացանցային ծառայություններ մատուցող  
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Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության պահպանման տեսանկյունից հեռահաղորդակցության 

ոլորտը ամենաբարդ և ամենից դժվար վերահսկվող ոլորտներից մեկն է: Հատկապես դժվար է 

ապահովել տվյալների պաշտպանության մասին դրույթների կատարումը փոքր 

ընկերություններում, որոնք որպես կանոն չեն ունենում համապատասխան կորպորատիվ կանոններ 

և չեն իրականացնում իրենց տվյալների համակարգերի, այդ թվում՝ իրացման և բաժանորդների 

սպասարկման բազաների, կանոնավոր աուդիտներ:  

Առաջարկվող գործողություն 

o Այս ոլորտում կարելի է իրականացնել ՀՀ և ԵՄ օրենսդրությունների ուսումնասիրություն և 

համեմատական վերլուծություն և դրա հիման վրա մշակել ազգային օրենսդրությունը բարելավելու 

առաջարկություններ: Մասնավորապես, կարելի է դիտարկել անկախ աուդիտորական 

ընկերությունների կողմից տվյալների պաշտպանության նպատակով կանոնավոր աուդիտների 

իրականացման հնարավորությունը: Նման մեխանիզմի ներդրումը կարող է պաշտպանել 

օգտագործողներին հեռահաղորդակցության ծառայություններ մատուցողների և իրավապահների 

կողմից քաղաքացիների անձնական տվյալների ապօրինի ստացումից ու գրառումից:  

 

Մասշտաբային տվյալներ  
Մասշտաբային տվյալների ոլորտը մի առանձին ոլորտ է, որը գոյացել է թվայնացմանը և 

տեղեկատվական ու ցանցային տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց: Այն վերաբերում է 

վիճակագրությանը, սոցիալական հարցումներին ու կանխատեսումներին, ինչը չի նշանակում, որ 

տարբեր հանրային ու մասնավոր կազմակերպությունների կողմից հավաքված այդ տվյալները չեն 

կարող օգտագործվել նաև այլ նպատակներով: Ճիշտ (այսինքն՝ անվտանգության բավարար 

մակարդակի ապահովմամբ) և տեղին օգտագործվելու դեպքում մասշտաբային տվյալները կարող են 

մեծ տնտեսական օգուտ բերել շուկայի այս կամ այն մասնակցին: Այսպես, օրինակ՝ 

հեռահաղորդակցության տվյալները (բջջային հեռախոսների դինամիկ վիճակագրությունը) թույլ են 

տալիս նավիգացիոն ծառայություններ մատուցողներին մոդելավորել երթևեկությունը, իսկ 

առևտրականներին՝ կազմել շոփինգի առավել ժողովրդական ուղիները: 

 

Սակայն, ինչպես նշվեց վերը, այդ տվյալները կարող են տնտեսական օգուտ բերել միայն ճիշտ 

(այսինքն՝ անվտանգության բավարար մակարդակի ապահովմամբ) և տեղին օգտագործվելու 

դեպքում: Մասշտաբային տվյալներ հավաքող շատ ձեռնարկություններ, ինչպես օրինակ՝ 

հեռահաղորդակցության ընկերությունները, մասնավոր ռեգիստրները, հյուրանոցները և 

տուրիստական գործակալությունները, ինչպես նաև բանկերը և վարկատու կազմակերպությունները 

պարտավոր են ապահովել հավաքված տվյալների պաշտպանության բավարար մակարդակ: Որպես 

կանոն, այդ ձեռնարկություններից պահանջվում է պարբերաբար իրականացնել իրենց 

ինֆորմացիոն համակարգերի աուդիտ՝ օրենսդրության և ներքին կանոնադրության պահանջներին 

դրանց համապատասխանությունն ապահովելու համար: Այդուհանդերձ, զարգացող (այդ թվում՝ 

նախկին ՍՍՀՄ) երկրներում ինֆորմացիոն անվտանգության նպատակներով աուդիտներ 

իրականացվում են միայն որոշակի դեպքերում կամ որոշակի կազմակերպություններում 

(Հայաստանում՝ ֆինանսական հաստատություններում, այդ թվում՝ բանկերում և վարկատու 

կազմակերպություններում): 

 

Չնայած ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսվում են համապատասխան միջոցներ տվյալների և 

տեղեկատվության անվտանգությունն ապահովելու համար, օրենսդրությամբ սահմանված չեն դրա 

իրականացման մեթոդները, ինչպես նաև համապատասխան ստանդարտներ և ընթացակարգեր 

սահմանելու հարցում պետական մարմինների լիազորությունները: Ինֆորմացիոն անվտանգության 
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ստանդարտները հավասարապես կարևոր են ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր հաստատու-

թյունների համար, և պատասխանատու պետական մարմինները նշված ստանդարտների 

կատարումն ապահովելու նպատակով պետք է գոնե իրականացնեն հանրապետական և 

համայնքային մարմինների պարտադիր հավաստագրում և ստանդարտներ առաջարկեն մասնավոր 

սեկտորի համար: Լավագույն տարբերակը կլիներ, եթե այդ ստանդարտները սահմանված լինեին 

օրենսդրությամբ:  

Առաջարկվող գործողություն 

o Այս ոլորտում քաղաքացիական հասարակությունը կարող է աշխատանքներ իրականացնել 

բազային ստանդարտների սահմանման ուղղությամբ: Ստանդարտները կարող են մշակվել 

միջազգային փորձի ուսումնասիրության և օրենսդրական դաշտի վերլուծության հիման վրա: 

Արդյունքում կառաջարկվի ամբողջական փաթեթ, որը կներառի և՛ ստանդարտները, և՛ 

օրենսդրական փոփոխությունները: 

 

Հեղինակ՝ Անդրանիկ Մարկոսյան 

Թվային իրավունքի փորձագետ 

Էլ.փոստ՝ andranik@gmail.com  
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