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Տվյալները շրջանառության մեջ դնելու պայմաններն ու իրավական շրջանակները 

Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքն ասում է, որ անձնական տվյալները կարող 
են հավաքվել միայն անհատի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում: 
Այդուհանդերձ, նույնիսկ օրենքով նախատեսված դեպքերում օրենսդիրը տվյալների օգտագործման 
հետ կապված սահմանափակումներ չի դնում. ասենք՝ արդյո՞ք հավաքված տվյալները ծառայում են 
այն նպատակին, որի համար դրանք հավաքվել են: Չեն սահմանվում նաև անձնական տվյալների 
պահպանման պայմանները և պետական մարմիններում պահվող տվյալների նկատմամբ 
վերահսկողություն իրականացնելու կարգը: Եթե տվյալները հավաքվում են օրենքի տառի համաձայն, 
դա չի նշանակում, որ դրանք կարող են պահվել անվերջ. տվյալները պետք է ոչնչացվեն, երբ դրանք 
դադարում են ծառայել այն նպատակին, որի համար ի սկզբանե հավաքվել են: Անձնական տվյալների 
հավաքման և պահպանման մասին մի շարք իրավական ակտեր, այնուամենայնիվ, սահմանում են 
պահանջներ կապված տվյալների պահպանման հետ: Չկան սակայն օրենսդրական մեխանիզմներ 
պետական մարմիններում պահվող անձնական տվյալների հետագա պահպանման 
նպատակահարմարությունը գնահատելու համար:  

Անձնական կյանքի անձեռնմխելիության հետ կապված գլոբալ հարցերից մեկն առնչվում է 
առևտրային և (կամ) պետական կազմակերպությունների բազաներում հաճախորդների և (կամ) 
բնակիչների կողմից մուտքագրված անձնական տվյալների պահպանմանը: Մասնավոր 
ընկերություններից շատերն իրենց հաճախորդների հետ հաղորդակցվելիս կիրառում են 
մեխանիզմներ, որոնք թույլ են տալիս հավաքել և ուսումնասիրել հաճախորդների կողմից 
մուտքագրված տվյալները (ինչպես օրինակ՝ էլեկտրոնային փոստի հասցեները, հեռախոսա-
համարները և նույնիսկ նամակագրությունը): Այդպիսի մեխանիզմները, որպես կանոն, չեն 
կարգավորվում տվյալների պահպանման ժամկետները և օգտագործման նպատակները 
սահմանափակող որևէ ներքին կանոնակարգով: Այս պրոբլեմը հայտնվեց հանրության ուշադրության 
կենտրոնում, երբ հայտնի մարդիկ ու աստղերը սկսեցին պահանջել հեռացնել թվային բազաներում 
հայտնված իրենց լուսանկարները, իսկ նախկինում դատվածություն ունեցող անձինք՝ այն 
կենսագրական տվյալները, որոնք խանգարում են նրանց նոր կյանք սկսել (աշխատանքի ընդունվել, 
տուն վարձակալել և այն):  

Տվյալները հավաքելու և դրանք շրջանառության մեջ դնելու գործընթացի իրավական ու բարոյական 
կողմերը  

Անձնական տվյալների պաշտպանության ամբողջ օրենսդրությունը կառուցված է օրինական 
հիմունքներով այլ անձանց անձնական տվյալները հավաքելու և շրջանառության մեջ դնելու 
գաղափարի վրա: «Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման 
առնչությամբ անհատների իրավունքների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ 
հոդվածով սահմանվում է, որ անձնական տվյալներ հավաքելիս և շրջանառելիս պետք է ապահովել 
գործընթացի և՛ իրավական, ՛և բարոյական կողմը, ինչը նշանակում է, որ այն պետք է բավարարի 
օրենսդրության պահանջները (ինչպես օրինակ՝ «Մարդահամարի մասին» կամ «Քաղաքացիների 
ռեգիստրի մասին» օրենքների պահանջները), իսկ այն դեպքերում, երբ չկա գործընթացը կարգավորող 



իրավական ակտ տվյալները հավաքելուց առաջ պետք է պարտադիր ստանալ տվյալների սուբյեկտի 
համաձայնությունը: Բացառություն են կազմում այն դեպքերը, երբ խոսքը գնում է այսպես կոչված 
«զգայուն» տվյալների մասին, որոնք կարող են շրջանառվել միայն համապատասխան օրենքի հիման 
վրա:  

Հարցի բարոյական կողմը այդքան էլ միանշանակ հասկացություն չէ, և դրա մեկնաբանությունը 
հաճախ ունենում է սուբյեկտիվ բնույթ: Օրինակ, ենթադրենք տուրիստական գործակալությունն իր 
հաճախորդներից անձնական տվյալներ է վերցնում ճանապարհորդությունը կազմակերպելու համար 
(հյուրանոց, տրանսպորտ): Պարզ է, որ անհրաժեշտ ձևակերպումներն անելու համար 
գործակալությունը պետք է հավաքի պահանջվող բոլոր տվյալները՝ անունը, տարիքը, անձնագրի 
համարը և այլն: Հյուրանոցում ռեզերվացիա անելու համար կարող են պահանջվել նաև անձնական 
նախասիրությունների հետ կապված տվյալներ, ինչպես օրինակ՝ ծխելու սովորությունը, տնային 
կենդանիների առկայությունը (ոչ բոլոր հյուրանոցներն են թողնում տնային կենդանիներ բերել 
համարներ) կամ կերակրատեսակների նախընտրությունը (բուսակեր, մուսուլման, հրեա և այլն): 
Միևնույն ժամանակ գործակալությունը կարող է պահանջել նաև այլ տեղեկություններ, օգտվելով այն 
հանգամանքից, որ հաճախորդն ուզում է ճանապարհորդել լավագույն պայմաններով և պատրաստ է 
դրա համար տրամադրել ցանկացած տեղեկություն: Այդպիսի տեղեկություն կարող է լինել, օրինակ՝ 
ճանապարհորդության մեկնելու հաճախականությունը, նախընտրած տրանսպորտային միջոցները և 
նմանատիպ այլ տեղեկություններ, որոնք առաջին հայացքից կարող են ուղղակիորեն կապված լինել 
առաջարկվող ծառայությունների հետ, սակայն իրականում միայն անուղղակի առնչություն ունենալ 
դրանց հետ: Արդյունքում բոլոր այս տեղեկությունները տրամադրվում են կամավոր հիմունքներով և 
մուտք արվում գործակալության տվյալների բազա, որից դրանք պետք է օրենքի համաձայն հեռացվեն 
այն բանից հետո, երբ դադարում են ծառայել այն նպատակին, որի համար ի սկզբանե հավաքվել են:  

Վերոհիշյալ օրինակում ներկայացված է մի դասական դեպք, երբ հաճախորդից նուրբ 
մեքենայությունների միջոցով, ավելի լավ ծառայություններ մատուցելու պատրվագով կորզվում են 
անհրաժեշտ տվյալները:  

Որոշ բանկերում, օրինակ, հաճախորդներին հարցնում են վերջիններիս եկամուտների մասին, 
պատճառաբանելով իրենց հարցումը ավելի լավ ծառայություններ մատուցելու ցանկությամբ: Մարդիկ 
որպես կանոն խուսափում են անձնական եկամուտների մասին տեղեկություններ տրամադրելուց, 
սակայն երբ հարցումն արվում է բանկի կողմից նրանք հաճախ տրամադրում են պահանջվող 
տեղեկությունները, քանի որ կարծում են, որ բանկը վստահելի կազմակերպություն է և իրեն թույլ չի 
տա որևէ անօրինական գործողություն:  

Պարզ է, որ միայն քչերը կարող է լիարժեքորեն իմանան, թե օրենքով ինչ տեղեկություններ կարող են 
առևտրային ու պետական կազմակերպությունները վերցնել անհատներից: Ավելին, ոչ բոլորը կարող է 
բանավեճ սկսեն պետական պաշտոնյայի կամ բանկի վարկային մասնագետի հետ տվյալներ 
ներկայացնելու պահանջի օրինականության վերաբերյալ, մանավանդ այն դեպքերում, երբ այդ 
պաշտոնյան կամ մասնագետը որոշում է կայացնելու քաղաքացուն հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ 
(նպաստի ստացում կամ վարկի հատկացում): Մարդիկ մեծամասամբ կարծում են, որ պաշտոնյաներն 
իրենց աշխատանքում խստորեն հետևում են սահմանված կանոններին, սակայն պաշտոնյաները 
հաճախ անտեսում են կանոնները հանուն կազմակերպության շահերի:  

Կազմակերպության շահերը կանոններից վեր դասելու օրինակ կարող է հանդիսանալ բանկերի 
վարկային մասնագետների կողմից մարքեթինգային հետազոտությունների համար տվյալներ 
հավաքելու գործընթացը: Օրենքով, այդ գործընթացի ժամանակ նրանք պետք է խստորեն հետևեն 
օրենքի պահանջներին, այն է՝ տվյանլերը վերցնեն միայն հաճախորդի թույլտվությամբ, սակայն ավելի 
լավ արդյունքներ ստանալու համար նրանք երբեմն անտեսում են կանոնները: Այլոք, տեսնելով իրենց 
գործընկերների լավ արդյունքները, հետևում են նրանց օրինակին և նույնպես անտեսում կանոնները՝ 
հասկանալով, որ իրականում գրեթե որևէ ռիսկի չեն էլ դիմում, քանի որ հաճախորդը խախտումը 



նկատելու դեպքում շատ-շատ հրաժարվի տվյալներ տրամադրել, բայց դժվար թե դրա մասին բողոք 
ներկայացնի:  

Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից անձնական տվյալներ հավաքելու 
պրակտիկան հաճախ քննադատվում է. ավելի հաճախ ԱՄՆ-ում, ավելի քիչ ԵՄ-ում, և ամենից 
հաճախ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում: Բանկերը, որպես կանոն, վարկի համար դիմած 
հաճախորդներից պահանջում են իրենց տալ երրորդ անձանցից հաճախորդի մասին տվյալներ 
վերցնելու, հաճախորդի վարկային պատմությունը այլ բանկերին փոխանցելու և վարկային ռիսկերը 
գնահատելու նպատակով անձնական տվյալները վերլուծելու իրավասություն: Այս երևույթը կարելի է 
նկատել աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում. հաճախորդը կարող է դադարեցնել իր 
համագործակցությունը բանկի հետ, բայց նրա անձնական տվյալները միևնույն է դեռ շատ երկար 
ժամանակ պահվելու են բանկում:  

Հատկանշական է, որ շատ երկրներում (այդ թվում` Հայաստանում) բանկերի կողմից տվյալների 
պահպանման պայմանները սահմանված չեն որևէ իրավական ակտով, և այդ պատճառով վարկային 
պատմությունները պահվում են հաճախորդի ամբողջ կյանքի ընթացքում: Սա բանկային ոլորտի 
կանոնակարգման հակասական դրույթներից մեկն է, որը չհակասելով տվյալ երկրի օրենսդրությանը 
հակասում է անձնական տվյալների պաշտպանության առումով միջազգայնորեն ընդունված 
արժեքներին: Այս օրինակն ակնառու կերպով ցույց է տալիս, որ առևտրային կազմակերպությունները 
(տվյալն դեպքում` բանկերը) կարող են լոբբինգի միջոցով անցկացնել օրենքներ ու որոշումներ, որոնք 
հակասում են հանրության շահերին:  

Պետական պաշտոնյաների կողմից իրենց լիազորությունների չարաշահման միջոցով քաղաքացիների 
իրավունքների ոտնահարման դեպքերը զարգացած դեմոկրատական երկրներում հազվադեպ են 
պատահում, ինչը չի կարելի ասել զարգացող երկրների մասին: Օրինակ, բնակարանների այցելության 
ժամանակ սոցիալական աշխատողը կարող է կենսապայմաններին տեղեկանալուց հետո հարցնել 
բնակչին` ինչ է նա մտածում երկրի ղեկավարության մասին և ինչ է անելու գալիք ընտրությունների 
ժամանակ: Նման հարցումը կարող է քողարկված լինել սովորական մարդկային շփման ետևում, ու 
շատերը կարող է պատրաստակամությամբ պատասխանեն այդ հարցերին:  

Նման չարաշահման մեկ այլ օրինակ կարող է լինել թաղայինի այցելությունը տներ, որի ժամանակ 
ոստիկանը կարող է տալ այնպիսի հարցեր, ինչպես. «մարդամո՞տ են արդյոք ձեր հարևանները», 
«մասնակցու՞մ են արդյոք նրանք հանրային միջոցառումներին», «մասնակցու՞մ են արդյոք 
ընտրություններին» և այլն: Մարդկանց մոտ թաքնված վախ կա ոստիկանության աշխատակիցների 
նկատմամբ, ինչը թույլ չի տալիս նրանց վիճել վերջիններիս հետ, և այդ վախն օգտագործելով 
ոստիկանապետերը փորձում են այսպիսի եղանակով «ուսումնասիրել» բնակչության քաղաքական 
տրամադրությունները: 

Վերոհիշյալ օրինակները ցույց են տալիս, թե ինչ է լինում, երբ անձնական տվյալները հավաքելիս 
հաշվի չի առնվում հարցի բարոյական կողմը: Ավելին, առանձին դեպքեր կարող են որակվել որպես 
«մեքենայություն»: Այդուհանդերձ, ի տարբերություն օրենքի բացահայտ խախտման դեպքերի, 
բարոյականության սկզբունքների խախտմամբ տվյալներ հավաքելու փաստերը դժվար է 
հայտնաբերել ու է՛լ ավելի դժվար է ապացուցել: «Տվյալ հավաքողը» միշտ կարող է ասել, որ 
տեղեկություններն իրեն տրամադրվել են կամավոր հիմունքներով՝ ոչ պաշտոնական զրույցի 
ընթացքում: Նման դեպքերում բարոյականության սկզբունքների խախտմամբ տվյալներ կորզելու 
ապացույց կարող է հանդիսանալ միայն այսպես կոչված «զրույցի» տեսաձայնագրությունը, սակայն 
հավանականությունը, որ պատկան մարմինները կկարողանան ստանալ նման ապացույց կամ որ 
քաղաքացիները բողոք կներկայացնեն իրենցից «տվյալ վերցնելու» կապակցությամբ շատ փոքր է:  

Խաբեությամբ տվյալներ հավաքելու և պահելու այս պրակտիկայի դեմ պայքարելու եղանակներից 
մեկը հանրության իրազեկվածության աստիճանի բարձրացումն է. մարդիկ պետք է իմանան, որ 



օրենքն իրենց իրավունք է տալիս չպատասխանել այն հարցերին, որոնք սահմանված չեն օրենքով և 
(կամ) ուղղակիորեն չեն առնչվում իրենց տրամադրվող ծառայությունների հետ: Անձնական 
տվյալները խաբեությամբ կորզելու պրակտիկայի դեմ պայքարելու մեկ այլ գործուն միջոց կարող է 
լինել տվյալների պաշտպանության գործակալության թեժ գծի բացումը: Այդուհանդերձ, պետք է հիշել, 
որ խաբեությամբ տվյալներ հավաքելու փաստերը դժվար է հայտնաբերել և է՛լ ավելի դժվար է 
ապացուցել: Հաջողության հասնելու համար պետք է շարունակաբար բարձրացնել տվյալների 
պաշտպանության գործակալության աշխատակիցների որակավորման մակարդակը և հանրության 
իրազեկվածության աստիճանը:  

Այս ամենը չի նշանակում, որ անձնական տվյալները չեն կարող հավաքվել ու շրջանառվել օրինական 
և արդար ճանապարհով: Նույն բերված օրինակներում կարող է լինել գործողությունների այնպիսի 
սցենար, որտեղ որևէ իրավական կամ բարոյական նորմ չխախտվի: Օրինակ, տուրիստական 
գործակալությունը կարող է հաճախորդի թույլտվությամբ անձնական տվյալներ հավաքել և 
օգտագործել այդ տվյալները միմիայն ծառայությունների որակը բարձրացնելու, հաճախորդներին 
դասակարգելու կամ մարքեթինգային վերլուծությունների համար:  

Ինչպես և առևտրային կազմակերպությունների աշխատողները, պետական պաշտոնյաները նույնպես 
կարող են օգտագործել օրինական ճանապարհով հավաքված տվյալները ապօրինաբար կամ 
շահադիտական նպատակներով: Օրինակ, սոցիալական աշխատողը կարող է օգտագործել 
սահմանափակ շարժունակություն ունեցող հաշմանդամների կամ անկողնային հիվանդների մասին 
ինֆորմացիան ընտրատեղամաս ներկայանալու հնարավորություն չունեցող ընտրողների ցուցակը 
կազմելու համար: Սա կլինի օրինական ճանապարհով ստացված տվյալների անօրինական 
օգտագործում:  

Արդար և օրինական ճանապարհով հավաքված տվյալների օրինական, բայց անազնիվ օգտագործման 
դեպքերը հեշտ չէ հայտնաբերել: Ենթադրենք, որն բջջային կապի օպերատորը իր բաժանորդների 
համաձայնությամբ տվյալներ է հավաքում ծառայությունները բարելավելու համար, սակայն 
իրականում օգտագործում է այդ ինֆորմացիան պահանջարկը վերլուծելու և դրա հիման վրա 
սակագները ճշտելու և առավելագույն եկամուտ ստանալու նպատակով: Մեկ այլ օրինակ կարող է 
լինել բջջային օպերատորի կողմից հավաքված տվյալների օգտագործումը բաժանորդների 
միգրացիան մրցակցի ցանց (այլ օպերատորի ցանցին միանալը) կանխատեսելու և կանխարգելիչ 
միջոցներ (հատուկ ծառայությունների առաջարկում, սակագների իջեցում և այլն) ձեռնարկելու 
համար:  

Տվյալների պահպանման ժամկետը 

Կա տվյալների պաշտպանության ոլորտի հետ կապված մի կարևորագույն հարց, որը կարգավորված 
չէ շատ երկրների օրենսդրություններում, դա տվյալների պահպանման ժամկետի հարցն է: 
«Ավտոմատացված համակարգերում անձնական տվյալների շրջանառման առնչությամբ անհատների 
իրավունքների պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի «ե» 
պարբերության համաձայն «անձնական տվյալները պետք է պահվեն այնպիսի ֆորմատով, որ դրանք 
հնարավոր լինի ոչնչացնել, երբ դրանք դադարում են ծառայել այն նպատակին, որի համար ի սկզբանե 
հավաքվել են»: Գործնականում անձնական տվյալները պահվում են շատ ավելի երկար ժամանակ, ու 
դրա հիմնական պատճառը դեպքերի մեծամասնությունում հանդիսանում է համապատասխան 
հսկողության մեխանիզմների և ընթացակարգերի բացակայությունը:  

Եվրոպայի խորհրդի անդամ-պետությունների մեծ մասը պարզապես կրկնել են իրենց ազգային 
օրենքներում ԵԽ-ի կոնվենցիայի հիշյալ դրույթը՝ առանց ընդունելու այդ դրույթի գործնական 
կիրարկումն ապահովող լիարժեք կանոնակարգեր: Օրինակ, ինտերակտիվ հեռուստատեսության 
մասնավոր ընկերությունը կարող է անձնական տվյալներ հավաքել որոշակի ծառայություններ 
մատուցելու պարվագով, բայց օգտագործել այդ տվյալները նաև մարքեթինգի, այն է՝ լսարանի 



նախընտրությունները վերլուծելու համար: Սա կարող է համարվել տվյալների օրինական և գրեթե 
ազնիվ օգտագործում, քանի որ վերլուծությունը վերջին հաշվով նպատակաուղղված է լսարանին 
ավելի լավ ծառայություններ մատուցելուն: Սակայն բաժանորդի հետ կնքված պայմանագրի 
ավարտից կամ դադարեցումից հետո հեռուստաընկերությունը կարող է նաև պահել բաժանորդի 
մասին տվյալները՝ հիմնավորելով դա բաժանորդի հնարավոր հայցերից պաշտպանվելու նպատակով:  

Պետական մարմիններում քաղաքացիների անձնական տվյալների պահպանման ժամկետի հարցը է՛լ 
ավելի խճճված է, քանի որ պետական մարմիններն օգտագործում են կենտրոնացված 
տեղեկատվական ցանցեր, որոնք թույլ են տալիս, որ մի պետական մարմնի կողմից հավաքված 
տվյալներն օգտագործեն այլ մարմինների կողմից՝ տարբեր նպատակներով: Այսպես, օրինակ, 
ավտոմեքենաների գրանցման տվյալների բազայից կարող են օգտվել ամենատարբեր 
գերատեսչությունները ամենատարբեր նպատակներով (հարկային դեկլարացի, գույքի բռնագրավում 
և այլ): Սակայն, կարող է այնպես պատահել (և հիմնականում հենց այդպես էլ պատահում է), որ 
նույնիսկ առքուվաճառքից հետո մեքենայի նախորդ սեփականատիրոջ մասին տվյալները 
շարունակեն պահվել համակարգում: Այս պարագայում տեղին է հարցնել. «օրենքի ո՞ր պահանջի 
հիման վրա են պահվում ավտոմեքենայի նախորդ սեփականատերերի մասին տվյալները»:  

Օգտագործողների կողմից մուտքագրված տվյալները պահելու պայմանները  

Տեղեկատվական հասարակության առանձնահատկություններից մեկը կայանում է նրանում, որ 
օգտագործողներն անդադար նորանոր տվյալներ են մուտք անում ցանց: Սոցիալական ցանցերը, 
«քլաուդ պահեստները», ցանցադարանները, և համացանցի ընձեռած հսկայական 
հնարավորությունները հանդիսանում են նոր թվային տնտեսության և վիրտուալ հասարակության 
տարրերը, որոնք չեն կարող չօգտագործվել շուկայական և քաղաքական նպատակներով: Ցանցային 
ծառայություններից օգտվելիս մարդիկ որպես կանոն ուշադիր չեն կարդում առաջարկվող 
ծառայությունների պայմանները, իսկ այն դեպքերում, երբ նույնիսկ կարդում են, շատ բան չեն շահում, 
որովհետև ընկերությունները հաճախ փոխում են «պայմանագրի» պայմանները՝ առանց 
օգտագործողներին բանակցելու հնարավորություն տալու: Բայց օգտագործողներն այս ամենը կուլ են 
տալիս, որովհետև նրանց մեծամասնությունն այնպիսի կախվածություն ունեն սոցիալական 
ցանցերից, որ պարզապես չեն կարող հրաժարվել դրանցից:  

Հարկ է նշել, որ նույնիսկ սոցցանցի կամ «քլաուդի» ծառայություններից հրաժարվելու և 
բաժանորդագրությունը դադարեցնելու դեպքում օգտագործողը չի կարող վստահ լինել, որ իր էջի 
տվյալները հեռացվել են համակարգից: Ավելին, շատ սոցիալական ցանցեր բացահայտորեն պահում 
են այդ տվյալները՝ պատճառաբանելով դա նրանով, որ նախկին բաժանորդը կարող է մի օր որոշի 
վերականգնել իր հաշիվը կամ փորձի կորցրած տվյալներ վերականգել էլեկտրոնային արխիվներից: 
Պարզ է նաև, որ ցանցադարաններում պահվող ինֆորմացիան կարող է պարունակել նաև անձնական 
տվյալներ: 

Տվյալների շրջանառությունը ցանցադարաններում և սոցիալական ցանցերում աստիճանաբար 
դառնում է գլոբալ մասշտաբի խնդիր: Ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ ցանցադարանի կամ 
սոցիալական ցանցի ծառայության սեփականատերը չի շրջանառի ցանցում պահվող տվյալները 
առանց տվյալների սուբյեկտի համաձայնության: Ըստ էության, ամենամեծ սոցիալական ցանցերը՝ 
«Գուգլը» և «Ֆեյսբուքը» շրջանառում են օգտագործողների մուտք արած տվյալները՝ 
պատճառաբանելով դա ավելի լավ ծառայություններ առաջարկելու ցանկությամբ: Հնարավոր է, որ 
օգտագործողները ծառայությանը թույլ են տվել վերցնել միայն «ուղեվորությունների» կամ 
«նշանակված հանդիպումների» դաշտերում պահվող տեղեկությունները, իսկ ծառայությունը դրա 
հիման վրա շրջանառության է վերցրել նաև փոստարկղում և գեոլոկացիայի դաշտում պահվող 
տվյալները՝ մարքեթինգային նպատակներով:  



Որքան ինովացիոն բնույթ ունի ծառայությունը, այնքան ավելի անսպասելի ռիսկեր կարող է այն 
պարունակել անձնական կյանքի անձեռնմխելիության տեսանկյունից: Նման ծառայությունների շատ 
լավ օրինակներ են «Uber»-y, «Airbnb»-ն և ամեն տեսակի պարենի առաքման ծառայությունները: 
Առցանց տաքսի ծառայությունները գիտեն ոչ միայն ձեր անձնական տվյալները, այլ նաև ձեր 
մշտական երթուղիները և նախընտրությունները (սիրած ռեստորանները, խանութները և հանգստի 
վայրերը): Հաճախորդների կողմից տրամադրված և ծառայությունների կողմից հավաքված բոլոր այս 
տվյալներն անժամկետ պահվում են ծառայությունների տվյալների բազաներում և կարող են 
օգտագործվել ցանկացած նպատակով (այլ ոչ թե միայն այն նպատակով, որի համար հավաքվել են): 

Գլոբալ ցանցերի ու ծառայությունների հետ կապված մեկ այլ խնդիր կայանում է նրանում, որ 
ազգային իշխանությունները բավարար լիազորություններ չունեն դրանց գործողությունները 
վերահսկելու և ազգային օրենսդրության պահանջների կատարումն ապահովելու համար: 
Չինաստանին, օրինակ, հաջողվել է նման վերահսկողություն իրականացնել, սակայն դա արվել է 
ազատությունների որոշակի սահմանափակման գնով, քանի որ անկախ դատական մարմիններ 
չունեցող այդ երկրում պետական շահերն ակնհայտ գերակայություն ունեն անհատների և մասնավոր 
ընկերությունների շահերի նկատմամբ: Մեկ այլ օրինակ է Ռուսաստանը, որը պահանջում է, որ 
երկրում գործող բոլոր առցանց ծառայությունների սերվերները, որոնցում պահվում են 
քաղաքացիների անձնական տվյալները, տեղակայվեն երկրի տարածքում: Այսպիսով Ռուսաստանի 
իշխանություններն ապահովում են ազգային օրենսդրության դրույթների կիրարկումը նույնիսկ 
արտասահմանյան ֆիրմաների կողմից մատուցվող առցանց ծառայությունների նկատմամբ: Փոքր 
երկրները, սակայն, չունեն նույն հնարավորությունները և չեն կարող պարտադրել գլոբալ ցանցերին 
բավարարել ազգային օրենսդրության պահանջները, քանի որ դա կարող է պարզապես բերել երկրի 
մեկուսացմանը: Այս հարցում փոքր երկրներին առանձնապես շատ չի օգնի նաև միջազգային 
կառույցներին (ասենք՝ Եվրոպայի խորհրդին) և կոնվենցիաներին անդամակցումը:  

Առաջարկվող գործողություններ 
● Ուսումնասիրել պետական մարմինների և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից 

տվյալներ հավաքելու անազնիվ մեթոդների կիրառման դեպքերը, մասնավորապես, երբ դրանք 
կապված են քաղաքականության և քաղաքացիական հասարակության գործունեության հետ.  

● Ուսումնասիրել ու գնահատել տվյալների պաշտպանության հարցում մարդու իրավունքների 
(այդ թվում՝ տվյալներ տրամադրելու ապօրինի կամ անտեղի պահանջը մերժելու իրավունքի) 
մասին հանրության իրազեկվածության մակարդակը, ինչպես նաև այդ իրազեկվածությունը 
բարձրացնելու նպատակով գործող ծրագրերի ու կազմակերպությունների աշխատանքի 
արդյունավետությունը.  

● Իրականացնել հանրության իրազեկման միջոցառումներ՝ համացանցի օգտագործողների 
հիմնական կատեգորիաներին (հատկապես երիտասարդներին ու դեռահասներին) անձնական 
տվյալները առցանց ծառայություններին տրամադրելու հետ կապված պոտենցիալ վտանգների 
մասին տեղեկացնելու համար:  
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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: 



 


