
 

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ  

1. Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին համապարփակ օրենսդրության ընդունում 

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» նոր օրենքն ընդունվել է Ազգային ժողովի 

կողմից 2015 թվականի մայիսի 18-ին և ուժի մեջ մտել 2015 թվականի հուլիսի 1-ին: Օրենքով 

սահմանվում է պետական և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից անձնական տվյալ-

ների շրջանառության կարգը, ինչպես նաև անձնական տվյալների հետ աշխատող կազմակեր-

պությունների և այդ տվյալների սուբյեկտների իրավունքներն ու պարտականությունները: 

Օրենքով սահմանվում են նաև որոշակի ընթացակարգեր, այդ թվում՝ անձնական տվյալները 

շրջանառության մեջ առնելու մասին ծանուցման և տվյալները երկրի սահմաններից դուրս 

փոխանցելու կարգը, ինչպես նաև անձնական տվյալների պաշտպանության համար լիազորված 

պետական մարմնի լիազորությունների շրջանակները: Անձնական տվյալների պաշտպանու-

թյան մասին այս նոր օրենքի պահանջների կիրարկումն ապահովելու համար, ՀՀ «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում կատարվել են համապատասխան փոփոխու-

թյուններ ու լրացումներ: 
 
Ներկա դրությամբ անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրա-

պետության օրենսդրությունը բավարարում է «Ավտոմատացված համակարգերում անձնական 

տվյալների շրջանառման առնչությամբ անհատների իրավունքների պաշտպանության մասին» 

Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայով սահմանված բոլոր հիմնական պահանջները: Այդուհան-

դերձ, մի շարք հարցեր, ինչպես օրինակ` արտաքին հսկման (փողոցային) տեսախցիկների և 

իրավական կարգավորման չենթարկվող էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության սարքերի 

տեղադրման և դրանց միջոցով ստացված տվյալների օգտագործման հետ կապված հարաբերու-

թյունները դուրս են մնացել օրենքի կարգավորման հարթությունից: 

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենսդրության արդյունավետ կիրարկումը  

Օրենքի կիրարկման համար անհրաժեշտ բոլոր օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերը, 

ինչպես օրինակ` «Անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով լիազորված պետական 

մարմնի կանոնադրությունը» և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում 

կատարված փոփոխություններն ու լրացումները» ընդունվել և ուժի մեջ են մտել 2016 թվականի 

հունվարից: Այդուհանդերձ, կա մի կարևոր իրավական ակտ` «Անձնական տվյալների պաշտ-

պանության բավարար մակարդակ ունեցող երկրների ցանկը», որը դեռևս չի ընդունվել: Այդ 

ցանկը պետք է իրավական բազա ապահովի տվյալների միջսահմանային փոխանցման համար: 

Նման ցանկի բացակայությունը բարդացնում և դանդաղեցնում է տվյալների շրջանառություն 

իրականացնող կազմակերպությունների և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 

աշխատող ընկերությունների գործունեությունը:  
 
2. Տվյալների պաշտպանության հարցերով անկախ գործակալության ստեղծումը 
«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի համաձայն 2015 թվականին 

ստեղծվել է անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը: Այն հիմնադրվել է 

որպես ՀՀ արդարադատության նախարարության առանձին ստորաբաժանում: Անձնական 

տվյալների պաշտպանության գործակալության գործունեության նպատակների մեջ է մտնում` 

անձնական տվյալների շրջանառություն իրականացնող կազմակերպությունների («անձնական 

տվյալներ մշակողների») ռեեստրի վարումը, անձնական տվյալների շրջանառության հետ 

կապված հարաբերություններում տվյալների սուբյեկտների իրավունքների պաշտպանության 

ապահովումը, ինչպես նաև իր լիազորությունների շրջանակներում անձնական տվյալների 

շրջանառության օրինականության ապահովումը: Գործակալությունն իրավասու է` «Անձնական 

տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի պահանջների խախտման դեպքերում կիրառել 

օրենքով սահմանված վարչական պատժամիջոցներ, իսկ օրենքով սահմանված դեպքերում 



դիմել դատարան: Գործակալության որոշումները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով: 

Գործակալության պետը նշանակվում է նշանակվում է հինգ տարի ժամկետով Հայաստանի 

Հանրապետության վարչապետի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության 

նախարարի ներկայացմամբ՝ իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող առնվազն հինգ 

հասարակական կազմակերպությունների համատեղ առաջարկությունների հիման վրա:  
 
Օրենքով սահմանվում է, որ անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով լիազոր 

մարմինը գործում է անկախ: Միևնույն ժամանակ, անձնական տվյալների պաշտպանության 

գործակալության կանոնադրության համաձայն,  գործակալությունը «կառավարում է» արդարա-

դատության նախարարը, իսկ «անմիջական ղեկավարումն» իրականացնում է գործակալության 

պետը:1 Գործակալության պետը հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, 

արդարադատության նախարարին, ինչպես նաև նախարարի այն տեղակալին, ում լիազորու-

թյունների մեջ մտնում է գործակալության գործունեության համակարգումը: 
 
Միջազգային առաջադեմ փորձը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է լիազոր մարմնի «բացարձակ» 

անկախություն, ինչպես ֆունկցիոնալ, այնպես էլ ֆինանսական, ինչը ենթադրում է պետական 

բյուջեից բավարար միջոցների հատկացումը: Իրականում գործակալությունը բավարար ֆինան-

սական անկախություն չունի: «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքում չկան 

գործակալության ֆինանսական անկախությունը երաշխավորող դրույթներ: Ներկայումս 

գործակալությունը ֆինանսավորվում է արդարադատության նախարարության բյուջեի միջոցով, 

ինչը հնարավորություն է տալիս նախարարությանը որոշակի ազդեցություն ունենալ գործա-

կալության գործունեության վրա: Գործակալության գործունեության ֆինանսավորման համար 

2016 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված գումարը կազմում է 22,215,000 դրամ (մոտ 

46,100 ԱՄՆ դոլար): 

Տվյալների պաշտպանության անկախ գործակալության արդյունավետ աշխատանքը 

Գործակալության աշխատանքի արդյունավետության բարելավմանը հիմնականում խանգա-

րում է ռեսուրսների, այդ թվում` կադրային, տեխնիկական և մեթոդական, պակասը, ինչը թույլ 

չի տալիս գործակալությանը լիարժեքորեն և ամբողջ մասշտաբով իրականացնել իր ֆունկցիա-

ները: Չնայած գործակալության նորանշանակ պետի էնտուզիազմին և աշխատակազմի 

անդամների նվիրվածությանը, կազմակերպությունն ընդհանուր առմամբ ունի գործավարու-

թյան բավարար փորձ ունեցող կադրերի պակաս, ինչը թույլ չի տալիս նրան միաժամանակ 

իրականացնել մի քանի վարչական վարույթներ: Ավելին, գործակալությունը չունի բավարար 

փորձագիտական ռեսուրսներ անձնական տվյալների պաշտպանության հետ կապված գործերի 

հետաքննության, ինչպես նաև իր լիազորությունների նեղ շրջանակներից դուրս գտնվող 

հարցերի կարգավորման համար: Օրինակ, վերջերս գործակալությունը բարձրացրեց ուղղակի 

մարքեթինգի հարցը, որը կարգավորվում է «Տվյալների պաշտպանության մասին» Եվրոպական 

Միության դիրեկտիվով, սակայն չի մտնում «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» 

ՀՀ օրենքի կարգավորման հարթության մեջ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մարքեթինգի 

համար անձնական տվյալների օգտագործումը կատարվել է սահմանված կարգի խախտմամբ:  
 
Չնայած այն բանին, որ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը տալիս է 

բավականին հստակ սահմանումներ, այն, ինչպես և իրավական ակտերից շատերը, 

պարունակում է դրույթներ, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ պարզաբանումների և պաշտոնական 

բացատրությունների: Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության հիմնական 

գործառույթներից մեկն ի սկզբանե պետք է լիներ հանրային քննարկումների կազմակերպումը 

օրենքի հիմնական հասկացություններն ու դրույթները ներկայացնելու և մեկնաբանելու 

նպատակով: Օրինակ, գործակալությունը կարող էր բացել տվյալների «մշակման» կամ 

«փոխանցման» վերաբերյալ ծանուցում տալու հասկացությունը` բացատրելով, թե ո՞վ պետք է 

տա ծանուցումը, ի՞նչ ֆորմատով և ո՞ր դեպքերում: Բնականաբար, գործակալության դերն այս 

առումով պետք լիներ ավելի շուտ մասնավոր և հանրային կազմակերպություններին նոր ուժի 

մեջ մտած օրենքի պահանջները ներկայացնելը, քան փողոցային տեսախցիկների և իրավական 

                                                 
1 Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության կանոնադրությունը տես ՀՀ արդարադատության 

նախարարության կայքէջում` http://www.justice.am/structures/view/structure/32  



կարգավորման չենթարկվող էլեկտրոնային հեռահաղորդակցության սարքերի հետ կապված 

հակասական (գործակալության լիազորությունների և օրենքի կարգավորման շրջանակների 

առումով) խնդիրների լուծումը:  

3. «Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման առնչությամբ 
անհատների իրավունքների պաշտպանության մասին» 1981թ. եվրոպական կոնվենցիան 

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է «Ավտոմատացված համակարգերում անձնա-

կան տվյալների շրջանառման առնչությամբ անհատների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիան 2012 թվականին: Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, 

որ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը և դրա կիրարկման նպատա-

կով ընդունված օրենսդրական («Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» օրենսգրքում 

կատարված փոփոխություններն ու լրացումները) և ենթաօրենսդրական ակտերը համապա-

տասխանում են կոնվենցիայի հիմնական սկզբունքներին: Օրենքով տրված սահմանումները 

հիմնականում համընկնում են կոնվենցիայում սահմանված հասկացությունների հետ: 

Մասնավորապես, օրենքով սահմանվում է «տվյալների հատուկ կատեգորիաներ» (քաղաքական, 

կրոնական, առողջապահական և սեռական բնույթի տվյալներ) հասկացությունը, ինչը 

ենթադրում է այդ տվյալների ավելի խիստ պահպանում և դրանց օգտագործում միայն օրենքով 

սահմանված կարգով: Այդուհանդերձ, ոչ օրենսդրական և ոչ էլ ենթաօրենսդրական ակտերով չի 

սահմանվում նման հատուկ կատեգորիայի տվյալների պահպանման ընթացակարգը: 
 
Օրենքը չի սահմանում պատժամիջոցներ, այլ հղում է կատարում «Վարչական իրավախախ-

տումների վերաբերյալ» օրենսգրքին, որում կատարվել են համապատասխան լրացումներ ու 

փոփոխություններ. մասնավորապես, ավելացվել է նոր հոդված որով տույժեր են սահմանվում 

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» օրենքի ֆունդամենտալ դրույթների 

խախտման (ինչպես օրինակ` անձնական տվյալները շրջանառության վերցնելու մասին 

ծանուցում չտալու կամ դրանք առանց թույլտվության կամ սահմանված կարգի խախտմամբ 

երկրի սահմաններից դուրս փոխանցելու) համար: Այդուհանդերձ, նախատեսված տույժերի 

չափը, որը տատանվում է 100,000-ից 500,000 դրամ, բավարար չէ խոշոր ընկերությունների 

կողմից խախտումները կանխելու համար:  

«Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման առնչությամբ 
անհատների իրավունքների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի արդյու-
նավետ կիրարկումը 

Բոլոր անհրաժեշտ իրավական ակտերն ընդունվել են ու թեկուզև որոշ ուշացմամբ, բայց ուժի 

մեջ են մտել ու գործում են սկսած 2016 թվականի հունվարից: Կոնվենցիայի արդյունավետ 

կիրարկմանը հիմնականում խանգարում է այն, որ անձնական տվյալների պաշտպանության 

գործակալությունը չունի բավարար վարչարարական փորձ և մասնագիտական (մասնավորա-

պես՝ իրավաբանական) պոտենցիալ և հաճախ ծախսում է իր ռեսուրսները այնպիսի 

վարույթների վրա, որոնք անմիջական առնչություն չունեն գործող օրենսդրությամբ նախանշած 

ոլորտներում (ուղղակի մարքեթինգ, փողոցային կամ արտաքին անվտանգության տեսախցիկ-

ներ) տվյալների պաշտպանության հետ: Միևնույն ժամանակ, որոշ կարևոր հարցեր, ինչպես 

օրինակ՝ անձնական տվյալների պաշտպանության բավարար մակարդակ ունեցող երկրների 

ցանկի հաստատումը (որն անհրաժեշտ է տվյալների միջսահմանային փոխանցումը 

հեշտացնելու համար) դեռևս մնում են չլուծված:  

4. «Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման առնչությամբ 

անհատների իրավունքների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի՝ «Վերահսկող 

գերատեսչությունների և միջազգային տեղեկատվական հոսքեր իրականացնող 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչների վերաբերյալ» 2001 թվականի լրացում-

արձանագրությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացրել է «Ավտոմատացված համակարգերում անձնա-

կան տվյալների շրջանառման առնչությամբ անհատների իրավունքների պաշտպանության 

մասին» ԵԽ-ի կոնվենցիայի վերոհիշյալ լրացում-արձանագրությունը  2012 թվականին: Կոնվեն-

ցիայի պահանջներին լրացում-արձանագրությամբ ավելացված երկու ֆունդամենտալ հասկա-



ցություններն էլ սահմանված են «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքով, 

և այդ սահմանումները համապատասխանում են լրացում-արձանագրության պահանջներին:  

«Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման առնչությամբ ան-
հատների իրավունքների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի՝ «Վերահսկող 
գերատեսչությունների և միջազգային տեղեկատվական հոսքեր իրականացնող կազմակեր-
պությունների ներկայացուցիչների վերաբերյալ» լրացում-արձանագրության արդյունավետ 
կիրարկումը 

Լրացում-արձանագրության առանցքային պահանջներից մեկը՝ անկախ վերահսկող մարմնի 

ստեղծումը, կատարվել է աննշան ուշացմամբ: Չնայած այն բանին, որ օրենքն ընդհանուր 

առմամբ ամուր հիմքեր է ապահովում անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալու-

թյան ինստիտուցիոնալ անկախության համար, գործակալությունն իրականում չունի բավարար 

ֆինանսական անկախություն: Անհրաժեշտ է համապատասխան փոփոխություններ ու լրացում-

ներ կատարել օրենքում՝ գործակալության փաստացի ֆինանսական անկախությունն 

ապահովելու և իր գործառույթներն արդյունավետորեն իրականացնելու նպատակով բավարար 

ռեսուրսներ տրամադրելու համար: 
 
Առաջարկություններ արտոնագրի շուրջ երկխոսության համար  

o Ապահովել տվյալների պաշտպանության հարցերով համապատասխան լիազորություններ, 

պարտականություններ և ֆինանսավորում ունեցող անկախ մարմնի գործունեությունը: 

o Գործակալության արդյունավետ աշխատանքն ապահովելու նպատակով համալրել այն 

բավարար փորձառություն և գիտելիքներ ունեցող կադրերով, մասնագիտական սարքերով և 

մեթոդաբանությամբ: 

o Անձնական տվյալների պաշտպանության հարցերով մարմնի ֆինանսական անկախու-

թյունն ավելի նպատակահարմար է սահմանել օրենսդրական մակարդակով՝ կառավարու-

թյան կողմից հնարավոր ճնշումը և ազդեցությունը բացառելու համար: Դրա համար 

անհրաժեշտ է բավարար միջոցներ հատկացնել պետբյուջեի առանձնացված հոդվածով:  

o Հատուկ ընթացակարգեր մշակել զգայուն տվյալների հատուկ կատեգորիայի տվյալների 

պահպանման համար: 

o Ապահովել գործակալության անկախությունը՝ ձևավորելով խորհրդատվական մարմին և 

ընդգրկելով դրանում մարդու/քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության հասարա-

կական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների: Դա թույլ կտա զարգացնել աշխատա-

կիցների պրոֆեսիոնալիզմը և նվաճել հանրության վստահությունը: Արմատավորել 

հանրությանը հաշվետվություն տալու պրակտիկան՝ Ազգային ժողովին ներկայացվող և 

հրապարակվող տարեկան հաշվետվության ֆորմատով: 

 
Հեղինակ՝ Թվային իրավունքներ ՀԿ 

Հոկտեմբեր, 2016 

 
Այս վերլուծությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան 
կազմակերպության օժանդակության շնորհիվ: Վերլուծությունն արտահայտում է հեղինակի կարծիքը, 
որոնք կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - Հայաստան կազմակերպության 
տեսակետների և դիրքորոշումների հետ: 

 

 


