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ՏեղեկատվությունՏեղեկատվությունՏեղեկատվությունՏեղեկատվություն անհատականանհատականանհատականանհատական տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության տեղեկատտեղեկատտեղեկատտեղեկատվութվութվութվությանյանյանյան 

ազատությանազատությանազատությանազատության պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի մասինմասինմասինմասին 

 

2012 թթթթ-իիիի հունվարիհունվարիհունվարիհունվարի 1-իցիցիցից գործողգործողգործողգործող ԱնհատականԱնհատականԱնհատականԱնհատական տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների ՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանության եվեվեվեվ ԱզատԱզատԱզատԱզատ 

ՏեղեկատվությանՏեղեկատվությանՏեղեկատվությանՏեղեկատվության ՊաշտպանմանՊաշտպանմանՊաշտպանմանՊաշտպանման ՊետականՊետականՊետականՊետական ՄարմնիՄարմնիՄարմնիՄարմնի «NAIH» խնդիրըխնդիրըխնդիրըխնդիրը, որըորըորըորը ունիունիունիունի ավելիավելիավելիավելի 

ուժեղուժեղուժեղուժեղ լիազորություններլիազորություններլիազորություններլիազորություններ քանքանքանքան մինչմինչմինչմինչ այդայդայդայդ գործողգործողգործողգործող տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության 

հաձնակատարըհաձնակատարըհաձնակատարըհաձնակատարը, հանհանհանհանդիսանումդիսանումդիսանումդիսանում էէէէ անհատականանհատականանհատականանհատական տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների  պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության 

իրավունքներիիրավունքներիիրավունքներիիրավունքների իրականացմանիրականացմանիրականացմանիրականացման վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն ևևևև աջակցությունաջակցությունաջակցությունաջակցություն, նանանանաևևևև հանրայինհանրայինհանրայինհանրային 

տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների հասհասհասհասաաաանելիություննելիություննելիություննելիություն: 

 

ՏվյալՏվյալՏվյալՏվյալ ՄարմնիՄարմնիՄարմնիՄարմնի գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը առաջինառաջինառաջինառաջին հերթինհերթինհերթինհերթին կարգավորվումկարգավորվումկարգավորվումկարգավորվում էէէէ տեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվության 

ինքնորոինքնորոինքնորոինքնորոշշշշմանմանմանման ևևևև տետետետեղղղղեկատվությանեկատվությանեկատվությանեկատվության ազատությանազատությանազատությանազատության մասինմասինմասինմասին CXII առառառառ 2011 թթթթ. օրենքովօրենքովօրենքովօրենքով: 

ԸստԸստԸստԸստ այդմայդմայդմայդմ, 

 

- անձնականանձնականանձնականանձնական ենենենեն համարվումհամարվումհամարվումհամարվում ցանկացածցանկացածցանկացածցանկացած տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ, ինչպիսինինչպիսինինչպիսինինչպիսին են՝են՝են՝են՝ անունանունանունանուն, ազազազազգգգգանունանունանունանուն, 

էլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնայինէլեկտրոնային փոստփոստփոստփոստ, հասցեհասցեհասցեհասցե, հեռախոսահամարհեռախոսահամարհեռախոսահամարհեռախոսահամար եվեվեվեվ այլնայլնայլնայլն, կրթությունըկրթությունըկրթությունըկրթությունը, 

եկամուտներըեկամուտներըեկամուտներըեկամուտները, նանանանաևևևև աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի գնահատականըգնահատականըգնահատականըգնահատականը կամկամկամկամ վարկունակությունըվարկունակությունըվարկունակությունըվարկունակությունը: 

- հրապարակայինհրապարակայինհրապարակայինհրապարակային եեեենննն համարվհամարվհամարվհամարվոոոումւմւմւմ այնայնայնայն տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները, որոնքորոնքորոնքորոնք գտնվգտնվգտնվգտնվոոոումւմւմւմ ենենենեն պետականպետականպետականպետական կամկամկամկամ 

տեղականտեղականտեղականտեղական ինքնակաինքնակաինքնակաինքնակառռռռավարմանավարմանավարմանավարման մարմիններիմարմիններիմարմիններիմարմինների, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նանանանաևևևև իրենցիրենցիրենցիրենց ենթակայությանենթակայությանենթակայությանենթակայության տակտակտակտակ 

գտնվողգտնվողգտնվողգտնվող պետականպետականպետականպետական միջոցներովմիջոցներովմիջոցներովմիջոցներով գործողգործողգործողգործող կազմկերպություններիկազմկերպություններիկազմկերպություններիկազմկերպությունների ևևևև ընկերություններիընկերություններիընկերություններիընկերությունների 

տրամադրությանտրամադրությանտրամադրությանտրամադրության տակտակտակտակ, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես օրինակօրինակօրինակօրինակ պայմանագրերումպայմանագրերումպայմանագրերումպայմանագրերում, համաձայնագրերումհամաձայնագրերումհամաձայնագրերումհամաձայնագրերում, 

ընկերություններիընկերություններիընկերություններիընկերությունների գրանցամատյաններումգրանցամատյաններումգրանցամատյաններումգրանցամատյաններում առկաառկաառկաառկա տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների մեծամասնությունըմեծամասնությունըմեծամասնությունըմեծամասնությունը: 

 

-  հասարակությանհասարակությանհասարակությանհասարակության շահերիցշահերիցշահերիցշահերից ելնելովելնելովելնելովելնելով հանրայինհանրայինհանրայինհանրային կարողկարողկարողկարող ենենենեն դառնալդառնալդառնալդառնալ այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի անձնականանձնականանձնականանձնական տվյալներտվյալներտվյալներտվյալներ, 

որոնցորոնցորոնցորոնց հրապարակմանհրապարակմանհրապարակմանհրապարակման համարհամարհամարհամար առկաառկաառկաառկա էէէէ օրենք՝օրենք՝օրենք՝օրենք՝ օրինակօրինակօրինակօրինակ պաշտոնըպաշտոնըպաշտոնըպաշտոնը, անունըանունըանունըանունը, ազգանունըազգանունըազգանունըազգանունը եվեվեվեվ 

պետականպետականպետականպետական կառույցներիկառույցներիկառույցներիկառույցների կամկամկամկամ առառառառևևևևտրայինտրայինտրայինտրային կազմակերպութկազմակերպութկազմակերպութկազմակերպությյյյուններիուններիուններիունների ղղղղեկավարներիեկավարներիեկավարներիեկավարների 

աշխատավարձըաշխատավարձըաշխատավարձըաշխատավարձը: 

 

NAIH դիմումատուներիդիմումատուներիդիմումատուներիդիմումատուների բողոքներըբողոքներըբողոքներըբողոքները սովորաբարսովորաբարսովորաբարսովորաբար ուղղվաուղղվաուղղվաուղղվածծծծ ենենենեն անձնականանձնականանձնականանձնական տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների անանանանօօօօրենրենրենրեն 

օօօօգտագործմանգտագործմանգտագործմանգտագործման կամկամկամկամ հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական շահերիցշահերիցշահերիցշահերից ելնելովելնելովելնելովելնելով տվտվտվտվյյյյալներիալներիալներիալների հրապարակմանհրապարակմանհրապարակմանհրապարակման 

հնարավորությանհնարավորությանհնարավորությանհնարավորության բացակայությանբացակայությանբացակայությանբացակայության «որոշորոշորոշորոշ դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում սահմանափակմանսահմանափակմանսահմանափակմանսահմանափակման» դեմդեմդեմդեմ:  

ԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդԽորհուրդ էէէէ տրվումտրվումտրվումտրվում առաջինառաջինառաջինառաջին հերթինհերթինհերթինհերթին դիմելդիմելդիմելդիմել նրանցնրանցնրանցնրանց, ովքերովքերովքերովքեր վերամշակումվերամշակումվերամշակումվերամշակում ենենենեն տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները, որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի 

լիազորություններիլիազորություններիլիազորություններիլիազորությունների շրջանակներումշրջանակներումշրջանակներումշրջանակներում վերացվենվերացվենվերացվենվերացվեն իրավախախտումներըիրավախախտումներըիրավախախտումներըիրավախախտումները: 

ԵթեԵթեԵթեԵթե դիմումըդիմումըդիմումըդիմումը անարդյունքանարդյունքանարդյունքանարդյունք լինիլինիլինիլինի, ապաապաապաապա NAIH իրավիճակիիրավիճակիիրավիճակիիրավիճակի վերջամուծությանվերջամուծությանվերջամուծությանվերջամուծության շրջանակներումշրջանակներումշրջանակներումշրջանակներում կզզկզզկզզկզզննննիիիի 

բողոբողոբողոբողոքքքքըըըը ևևևև  կպահանջիկպահանջիկպահանջիկպահանջի անանանանօօօօրենրենրենրեն գործողություններիգործողություններիգործողություններիգործողությունների  դատարեցումըդատարեցումըդատարեցումըդատարեցումը:  

 

ԱնարԱնարԱնարԱնարդյդյդյդյունքունքունքունք հարցմանհարցմանհարցմանհարցման դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում, կամկամկամկամ էլէլէլէլ ծառայողականծառայողականծառայողականծառայողական պարտականություններիցպարտականություններիցպարտականություններիցպարտականություններից ելնելովելնելովելնելովելնելով եթեեթեեթեեթե 

տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների ապապապապօօօօրինիրինիրինիրինի մմմմշակմանշակմանշակմանշակման հանգամանքներըհանգամանքներըհանգամանքներըհանգամանքները արդարացնումարդարացնումարդարացնումարդարացնում ենենենեն նմաննմաննմաննման քայլըքայլըքայլըքայլը «դեպքըդեպքըդեպքըդեպքը 

վերաբերվումվերաբերվումվերաբերվումվերաբերվում էէէէ շատշատշատշատ մարդկանցմարդկանցմարդկանցմարդկանց, կամկամկամկամ վնասվնասվնասվնաս էէէէ պատճառումպատճառումպատճառումպատճառում կամկամկամկամ էլէլէլէլ խախտումխախտումխախտումխախտում էէէէ մարդկանմարդկանմարդկանմարդկանցցցց 

շահերըշահերըշահերըշահերը»,տտտտվյալներիվյալներիվյալներիվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության գործումգործումգործումգործում առկաառկաառկաառկա էէէէ վարչականվարչականվարչականվարչական վարույթիվարույթիվարույթիվարույթի 

հնարավորությունհնարավորությունհնարավորությունհնարավորություն, որիորիորիորի արդյունքումարդյունքումարդյունքումարդյունքում օրինախախտըօրինախախտըօրինախախտըօրինախախտը կարողկարողկարողկարող էէէէ տուգանվելտուգանվելտուգանվելտուգանվել մինչմինչմինչմինչևևևև 10 մլնմլնմլնմլն ֆորինտֆորինտֆորինտֆորինտ: 

ԿազմակերպություններըԿազմակերպություններըԿազմակերպություններըԿազմակերպությունները,որոնքորոնքորոնքորոնք զբաղվումզբաղվումզբաղվումզբաղվում ենենենեն հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական խնդիրներովխնդիրներովխնդիրներովխնդիրներով, կապվածկապվածկապվածկապված 
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հանրայինհանրայինհանրայինհանրային բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների բացահայտմանբացահայտմանբացահայտմանբացահայտման իրավունքիիրավունքիիրավունքիիրավունքի հետհետհետհետ, այսինքայսինքայսինքայսինքնննն իրականացնումիրականացնումիրականացնումիրականացնում ենենենեն 

ազատազատազատազատ տեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվություն, ունենունենունենունեն 2 պարտականություն՝պարտականություն՝պարտականություն՝պարտականություն՝ միմիմիմի կողմիցկողմիցկողմիցկողմից կայքումկայքումկայքումկայքում պետքպետքպետքպետք էէէէ նշվածնշվածնշվածնշված 

լինենլինենլինենլինեն օրենքումօրենքումօրենքումօրենքում զետեղվածզետեղվածզետեղվածզետեղված տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները, մյուսմյուսմյուսմյուս կողմիցկողմիցկողմիցկողմից տվյալներինտվյալներինտվյալներինտվյալներին վերաբերողվերաբերողվերաբերողվերաբերող ստացվածստացվածստացվածստացված 

հարցումներըհարցումներըհարցումներըհարցումները պետքպետքպետքպետք էէէէ կատարվենկատարվենկատարվենկատարվեն: ԿարելիԿարելիԿարելիԿարելի էէէէ դիմելդիմելդիմելդիմել  NAIH, եթեեթեեթեեթե տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները հրապարակվածհրապարակվածհրապարակվածհրապարակված չենչենչենչեն, 

կամկամկամկամ հրապարակվածհրապարակվածհրապարակվածհրապարակված ենենենեն մասնակիորենմասնակիորենմասնակիորենմասնակիորեն, նանանանաևևևև  եթեեթեեթեեթե տվյալներըտվյալներըտվյալներըտվյալները հնացելհնացելհնացելհնացել ենենենեն, կամկամկամկամ նրանցնրանցնրանցնրանց 

կրկնկրկնկրկնկրկնօօօօրինակներըրինակներըրինակներըրինակները  չափազանցչափազանցչափազանցչափազանց  թանկթանկթանկթանկ ենենենեն: 

NAIH վարումվարումվարումվարում էէէէ  տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության գրագրագրագրառռռռումներումներումներումներ: 

տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության աուդիտըաուդիտըաուդիտըաուդիտը NAIH-ումումումում վճարովիվճարովիվճարովիվճարովի ծառայոծառայոծառայոծառայոււււթյունթյունթյունթյուն  էէէէ, որըորըորըորը տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների 

վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման կազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունըկազմակերպությունը կարողկարողկարողկարող էէէէ նախաձնախաձնախաձնախաձեռեռեռեռնելնելնելնել նույնիսկնույնիսկնույնիսկնույնիսկ մինչմինչմինչմինչևևևև տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների ծրագրվածծրագրվածծրագրվածծրագրված 

վերամշակմանվերամշակմանվերամշակմանվերամշակման սկիզբըսկիզբըսկիզբըսկիզբը: ՎերՎերՎերՎերլլլլուծությունըուծությունըուծությունըուծությունը ներաներաներաներառռռռումումումում էէէէ ռիսկերիռիսկերիռիսկերիռիսկերի հայտնաբերումհայտնաբերումհայտնաբերումհայտնաբերում , ուշադրությունուշադրությունուշադրությունուշադրություն 

հրավիրումհրավիրումհրավիրումհրավիրում օրենքինօրենքինօրենքինօրենքին հակասողհակասողհակասողհակասող դեպքերիդեպքերիդեպքերիդեպքերի վրավրավրավրա, ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես նանանանաևևևև առաջարառաջարառաջարառաջարկկկկներներներներ անումանումանումանում դրանցդրանցդրանցդրանց վերացմանվերացմանվերացմանվերացման 

ուուուուղղղղղղղղությամբությամբությամբությամբ: 

 

2015 թթթթ. հոկտեմբերիհոկտեմբերիհոկտեմբերիհոկտեմբերի 1-իցիցիցից նմաննմաննմաննման գործողությունըգործողությունըգործողությունըգործողությունը կանցկացվիկանցկացվիկանցկացվիկանցկացվի պարտադիրպարտադիրպարտադիրպարտադիր 

կազմակերպչականկազմակերպչականկազմակերպչականկազմակերպչական կարգավորմանկարգավորմանկարգավորմանկարգավորման հաստատմաննհաստատմաննհաստատմաննհաստատմանն ուղղվածուղղվածուղղվածուղղված պրոցեսիպրոցեսիպրոցեսիպրոցեսի շրջանակներումշրջանակներումշրջանակներումշրջանակներում, 

որըորըորըորը կհեշտացնիկհեշտացնիկհեշտացնիկհեշտացնի տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների փոխանցմանփոխանցմանփոխանցմանփոխանցման գորգորգորգործըծըծըծընթացընթացընթացընթացը հետագահետագահետագահետագա մշակմանմշակմանմշակմանմշակման համարհամարհամարհամար 

ԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպականԵվրոպական տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական գոտունգոտունգոտունգոտուն չպատկանողչպատկանողչպատկանողչպատկանող երկրներ՝երկրներ՝երկրներ՝երկրներ՝ ապահովելովապահովելովապահովելովապահովելով անհատականանհատականանհատականանհատական 

տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության համարժեքհամարժեքհամարժեքհամարժեք մակարդակմակարդակմակարդակմակարդակ կամավորկամավորկամավորկամավոր պարտավորություններիպարտավորություններիպարտավորություններիպարտավորությունների 

միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով: 

ԿարԿարԿարԿարևևևևորորորոր պետականպետականպետականպետական խնդիրներիցխնդիրներիցխնդիրներիցխնդիրներից էէէէ համարվումհամարվումհամարվումհամարվում պետականպետականպետականպետական հաստատությանհաստատությանհաստատությանհաստատության կողմիցկողմիցկողմիցկողմից անցկացվողանցկացվողանցկացվողանցկացվող 

գաղտնիությանգաղտնիությանգաղտնիությանգաղտնիության վերահսկողությունըվերահսկողությունըվերահսկողությունըվերահսկողությունը, որըորըորըորը ուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրումուսումնասիրում էէէէ ազգայինազգայինազգայինազգային գաղտնիգաղտնիգաղտնիգաղտնի տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների 

հավաստագրումըհավաստագրումըհավաստագրումըհավաստագրումը «ատեստացումըատեստացումըատեստացումըատեստացումը» այլայլայլայլ կերպկերպկերպկերպ ասածասածասածասած համազգայինհամազգայինհամազգայինհամազգային նշանակությաննշանակությաննշանակությաննշանակության գաղտնիքներըգաղտնիքներըգաղտնիքներըգաղտնիքները, ևևևև  

իրիրիրիր  որոշմամբորոշմամբորոշմամբորոշմամբ կարողկարողկարողկարող էէէէ դադարեցնելդադարեցնելդադարեցնելդադարեցնել գաղտնիությանգաղտնիությանգաղտնիությանգաղտնիության գործընթացըգործընթացըգործընթացըգործընթացը: ԵթեԵթեԵթեԵթե գնահատողըգնահատողըգնահատողըգնահատողը չիչիչիչի 

համահամահամահամաձձձձաաաայյյյնվումնվումնվումնվում NAIH վորոշմանըվորոշմանըվորոշմանըվորոշմանը, նանանանա պետքպետքպետքպետք էէէէ դիմիդիմիդիմիդիմի բողոքարկմանբողոքարկմանբողոքարկմանբողոքարկման դատարանդատարանդատարանդատարան: 

 

NAIH որպեսորպեսորպեսորպես տվյալներիտվյալներիտվյալներիտվյալների պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության պետականպետականպետականպետական իշխանությանիշխանությանիշխանությանիշխանության մարմինմարմինմարմինմարմին ներներներներգգգգրավվածրավվածրավվածրավված էէէէ 

միջազգայինմիջազգայինմիջազգայինմիջազգային համագոցությանհամագոցությանհամագոցությանհամագոցության մեջմեջմեջմեջ ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես ԷՄԷՄԷՄԷՄ-իիիի հետհետհետհետ, այնպեայնպեայնպեայնպեսսսս էէէէլլլլ նրանրանրանրա սահմաններիցսահմաններիցսահմաններիցսահմաններից  դուրսդուրսդուրսդուրս, օրինակօրինակօրինակօրինակ 

իրականացնումիրականացնումիրականացնումիրականացնում էէէէ տվյալնտվյալնտվյալնտվյալնեեեերիրիրիրի պաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանությանպաշտպանության վերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողությունվերահսկողություն ՀունգարիայիՀունգարիայիՀունգարիայիՀունգարիայի կողմիցկողմիցկողմիցկողմից այնպիսիայնպիսիայնպիսիայնպիսի 

համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում, ինչպիսիքինչպիսիքինչպիսիքինչպիսիք ենենենեն ՇենգենՇենգենՇենգենՇենգեն տեղեկատվականտեղեկատվականտեղեկատվականտեղեկատվական համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը, ԵվրոպԵվրոպԵվրոպԵվրոպոլըոլըոլըոլը արտարտարտարտոոոոնագրայիննագրայիննագրայիննագրային 

տեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվությանտեղեկատվության համակարգըհամակարգըհամակարգըհամակարգը: ՏվյալներիՏվյալներիՏվյալներիՏվյալների պաշտպանությպաշտպանությպաշտպանությպաշտպանությաաաանընընընը վերաբերողվերաբերողվերաբերողվերաբերող բողոքներիբողոքներիբողոքներիբողոքների 

ներկայացմաններկայացմաններկայացմաններկայացման պայմաններինպայմաններինպայմաններինպայմաններին կարելիկարելիկարելիկարելի էէէէ ծանոթանալծանոթանալծանոթանալծանոթանալ NAIH-իիիի կայքումկայքումկայքումկայքում «ՄիջազգայինՄիջազգայինՄիջազգայինՄիջազգային հարցերիհարցերիհարցերիհարցերի հետհետհետհետ 

կապվածկապվածկապվածկապված տեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվությունտեղեկատվություն» բաժնումբաժնումբաժնումբաժնում: 

 

NAIH ԱնձնականԱնձնականԱնձնականԱնձնական ՏվյալներիՏվյալներիՏվյալներիՏվյալների ՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանությանՊաշտպանության ևևևև ՏՏՏՏեեեեղղղղեեեեկատվությանկատվությանկատվությանկատվության ազատությանազատությանազատությանազատության ՊէտականՊէտականՊէտականՊէտական 

ՄարմինՄարմինՄարմինՄարմին   
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