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ԸԸԸԸննննդդդդհհհհաաաաննննոոոոււււրրրր    դդդդրրրրոոոոււււյյյյթթթթննննեեեերրրր    
 

Սույն կարգի նպատակն է պաշտպանել աշխատողների անձնական տվյալները 

հանցավոր ոտնձգություններից, անօրինական օգտագործումից և կորստից: 

Սույն կարգը մշակված է ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի, 

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, ինչպես նաև «Անհատական տվյալների մասին¦ ՀՀ 

օրենքի պահանջների հիման վրա: 

 Անձնական տվյալները դասվում են գաղտնի տեղեկատվություն պարունակող 

տվյալների խմբին:  

Սույն կարգը հաստատվում և օրինական ուժի մեջ է մտնում գիտխորհրդի 

որոշմամբ և ենթակա է պարտադիր կատարման այն աշխատողների կողմից, որոնք, 

ըստ իրենց աշխատանքային գործունեության բնույթի, իրավունք ունեն մուտք գործելու 

աշխատողների անձնական տվյալների շտեմարան: 

 

1.  1.  1.  1.  ԱԱԱԱննննձձձձննննաաաակկկկաաաանննն    տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    հհհհաաաասսսսկկկկաաաացցցցոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    ևևևև    կկկկաաաազզզզմմմմըըըը    

1.1 Աշխատողի անձնական տվյալները  աշխատանքային հարաբերությունների հետ 

կապված և աշխատողին վերաբերող, գործատուին անհրաժեշտ տեղեկություններն են, 

որոնք թույլ են տալիս անհատականացնել նրա անձը:  Այլ կերպ ասած՝ դրանք 

տեղեկություններ են տվյալ աշխատողի կյանքին վերաբերող տարբեր 

իրադարձությունների, իրադրությունների և փաստերի մասին :  

1.2 Անձնական տվյալների կազմի մեջ ընդգրկվում են հետևյալ տեղեկատվական 

տարրերը. 

� կենսագրական տվյալները, 

� անձնագրի և սոցիալական ապահովության քարտի տվյալները,  

� տեղեկություններ կրթության մասին, 

� տեղեկություններ աշխատանքային և ընդհանուր ստաժի մասին, 

� տեղեկություններ զինվորական հաշվառման մեջ գտնվելու մասին, 

� տեղեկություններ աշխատողի աշխատավարձի մասին, 

� տեղեկություններ սոցիալական արտոնությունների մասին, 

� մասնագիտությունը, 

� զբաղեցրած պաշտոնը, 

� դատվածության առկայությունը, 

� բնակության վայրի հասցեն, 

� քաղաքային (բջջային) հեռախոսահամարը, 



� տեղեկություններ ընտանիքի կազմի մասին, 

� աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը, 

� տեղեկություններ     աշխատողների     ատեստավորման,     որակավորման     

բարձրացման, վերապատրաստման, ինչպես նաև ծառայողական քննություններ 

անցկացնելու մասին, 

� վիճակագրության մարմիններին ուղարկվող հաշվետվությունների պատճենները: 

1.3 Սույն տվյալները համարվում են գաղտնի: 
 
 

2.  Անձնական տվյալների մշակումը 

2.1 Աշխատողի անձնական տվյալների մշակում է համարվում աշխատողի 

անձնական տվյալներն ստանալը,  պահպանելը, պաշտպանելը, համակարգելը, 

փոխանցելը կամ ցանկացած այլ կերպ օգտագործելը: 

Անձնական տվյալների մշակումն իրականացվում է աշխատողի 

համաձայնությամբ՝ օրենքի պահանջները կատարելու նպատակով: 

2.2 Աշխատողի անձնական տվյալներն իրավունք ունեն մշակելու, փոխանցելու  և 

պահպանելու միայն՝ 

� ՎՊՀ ՊՈԱԿ ռեկտորը (այսուհետ նաև՝ ռեկտոր). 

� պրոռեկտորները. 

� գլխավոր հաշվապահը և հաշվապահության աշխատակիցները. 

� կադրերի և հատուկ բաժնի պետը և աշխատակիցները. 

� իրավաբանական բաժնի պետը և աշխատակիցները. 

� ֆակուլտետների դեկանները՝ իրենց ղեկավարած ֆակուլտետների 

աշխատակիցների վերաբերյալ. 

� քոլեջի տնօրենը՝ քոլեջի աշխատակիցների վերաբերյալ. 

� վարժարանի տնօրենը՝ վարժարանի աշխատակիցների վերաբերյալ: 

2.3 Մարդու և քաղաքացու իրավունքների և ազատությունների ապահովման 

նպատակով գործատուն աշխատողի անձնական տվյալները մշակելիս պարտավոր է 

պահպանել հետևյալ պահանջները` 

� աշխատողի անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել 

բացառապես օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների 

կատարումն ապահովելու, աշխատողների աշխատանքի տեղավորմանը, 

ուսուցմանը, աշխատանքում առաջխաղացմանը, աշխատողների անձնական 

անվտանգության ապահովմանը աջակցելու, կատարվող աշխատանքի քանակն 

ու որակը վերահսկելու և գույքի ամբողջականությունն ապահովելու նպատակով. 



� մշակվող անձնական տվյալների ծավալը և բովանդակությունը որոշելիս 

գործատուն պետք է ղեկավարվի ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ աշխատանքային 

օրենսգրքով և այլ օրենքներով. 

� անձնական տվյալները  պետք է ստացվեն միայն աշխատողից. 

� եթե աշխատողի անձնական տվյալները հնարավոր է ստանալ միայն երրորդ 

անձից, ապա պետք է առկա լինի աշխատողի գրավոր համաձայնությունը: 

Գործատուն պարտավոր է աշխատողին տեղեկացնել անձնական տվյալների 

ստացման նպատակի, տվյալների ստացման հնարավոր միջոցների և 

աղբյուրների, ինչպես նաև ստացման ենթակա տվյալների բնույթի և աշխատողի 

կողմից դրանց ստացման գրավոր համաձայնություն տալը մերժելու 

հետևանքների մասին. 

� գործատուն իրավունք չունի ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի քաղաքական, 

կրոնական և այլ համոզմունքների կամ անձնական կյանքի վերաբերյալ 

տվյալներ: Աշխատանքային հարաբերությունների հետ անմիջականորեն 

կապված դեպքերում գործատուն իրավունք ունի ձեռք բերելու և մշակելու 

աշխատողի անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ միայն նրա գրավոր 

համաձայնությամբ. 

� գործատուն իրավունք չունի ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի՝ 

հասարակական միավորումներում անդամակցության կամ արհեստակցական 

միություններում նրա գործունեության մասին անձնական տվյալներ՝  

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի. 

� աշխատողի վերաբերյալ որոշումներ ընդունելիս գործատուն իրավունք չունի 

հիմնվելու բացառապես ինքնաբերական մշակումից կամ էլեկտրոնային 

միջոցներից ստացված անձնական տվյալների  վրա: 

2.4 Գործատուն պարտավոր է աշխատողներին կամ նրանց ներկայացուցիչներին 

ստորագրությամբ ծանոթացնել աշխատողների անձնական տվյալների մշակման կարգը 

սահմանող սույն կարգին, ինչպես նաև այդ բնագավառում իրենց իրավունքներին ու 

պարտականություններին: 
 

3. . . . ԱԱԱԱննննձձձձննննաաաակկկկաաաանննն    տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    օօօօգգգգտտտտաաաագգգգոոոորրրրծծծծոոոոււււմմմմնննն    ոոոոււււ    փփփփոոոոխխխխաաաաննննցցցցոոոոււււմմմմըըըը    

3.1 Աշխատողի անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել միայն այն 

նպատակներով, որոնց համար դրանք ստացվել են: 

3.2 Աշխատողի անձնական տվյալների օգտագործման օրինականությունն իր 

միջոցների հաշվին ապահովում է գործատուն օրենքով սահմանված կարգով: 

     3.2.1 Անձնական տվյալները չեն կարող օգտագործվել քաղաքացուն նյութական և 

բարոյական վնաս հասցնելու նպատակով: Անձնական տվյալների օգտագործումը ՀՀ 



քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման նպատակով, 

կապված նրանց սոցիալական ծագման, ռասայական, ազգային, լեզվական, կրոնական և 

կուսակցական պատկանելության հետ, արգելվում և պատժվում է օրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով: 

      3.2.2 Աշխատողի անձնական տվյալները ստացող անձինք պարտավոր են 

պահպանել դրանց գաղտնիությունը: 

3.3 Աշխատողի անձնական տվյալների  փոխանցումը հնարավոր է միայն նրա 

համաձայնությամբ և օրենքով սահմանված դեպքերում: 

4. Աշխատողի անձնական տվյալները փոխանցելիս գործատուն պարտավոր է 

պահպանել հետևյալ պահանջները. 

� աշխատողի անձնական տվյալները չհայտնել երրորդ անձանց՝ առանց 

աշխատողի գրավոր համաձայնության՝ բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա 

անհրաժեշտ է աշխատողի կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգը 

կանխելու համար, ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում 

� աշխատողների անձնական տվյալների փոխանցումը կազմակերպության 

ներսում իրականացնել գործատուի ներքին իրավական ակտերին 

համապատասխան. 

� հեռախոսով կամ ֆաքսով չպատասխանել այն հարցերին, որոնք կապված են 

աշխատողի անձնական տվյալների փոխանցման հետ. 

� աշխատողների անձնական տվյալներին ծանոթանալու իրավունք վերապահել 

միայն հատուկ լիազորություններ ունեցող անձանց, ընդ որում` այդ անձինք 

կարող են ստանալ աշխատողի միայն անձնական այն տվյալները, որոնք 

անհրաժեշտ են որոշակի գործառույթ իրականացնելու համար. 

� չպահանջել աշխատողի առողջության վերաբերյալ տեղեկություններ՝ 

բացառությամբ այն տվյալների, որոնք վերաբերում են աշխատողի կողմից 

աշխատանքային գործառույթ իրականացնելու հնարավորությանը. 

� աշխատողների ներկայացուցիչներին աշխատողի տվյալները փոխանցելիս պետք 

է սահմանափակվել միայն այն տվյալներով, որոնք անհրաժեշտ են նշված 

ներկայացուցիչների կողմից իրենց գործառույթներն իրականացնելու համար: 
 

4. 4. 4. 4. ««««ՄՄՄՄոոոոււււտտտտքքքք»»»»    աաաաննննձձձձննննաաաակկկկաաաանննն    տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    շշշշտտտտեեեեմմմմաաաարրրրաաաանննն    

4.1 «Մուտք»  անձնական տվյալների շտեմարան  իրականացվում է երկու եղանակով՝ 

ներքին և արտաքին: 

4.2  Ներքին մուտքը իրականացվում է կազմակերպության ներսում: 

4.3 Անձնական տվյալների շտեմարան  ազատորեն մուտք  գործելու իրավունք  ունեն `       

� ռեկտորը. 



� պրոռեկտորները. 

� կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները՝ միայն իրենց 

աշխատանքային գործունեության բնույթից ելնելով, այն էլ՝ միայն տվյալ 

ստորաբաժանման աշխատողների անձնական տվյալներ. 

� աշխատողին մեկ կառուցվածքային ստորաբաժանումից մյուսը տեղափոխելու 

դեպքում նրա անձնական  տվյալներ մուտք գործելու իրավունք վերապահվում  է 

նոր ստորաբաժանման ղեկավարին. 

� աշխատողը, որը այդ տվյալները կրողն է.  

� սույն կարգի 2.2 կետում նշված աշխատակիցները իրենց իրավասությունների 

շրջանակներում:  

4.4 Արտաքին մուտքը անձնական տվյալներ: 

4.4.1 ՎՊՀ ՊՈԱԿ-ից դուրս՝ անձնական տվյալները մասսայական օգտագործողների 

թվին են պատկանում պետական և ոչ պետական գործառական հետևյալ 

կառույցները՝  

� հարկային մարմինները.  

� իրավապահ մարմինները.  

� վիճակագրական մարմինները.  

� ապահովագրական գործակալությունները.  

� զինկոմիսարիատները. 

�  սոցիալական ապահովագրության մարմինները. 

�  կենսաթոշակային ֆոնդերը. 

�  տեղական ինքնակառավարման մարմինները: 

4.4.2 Վերահսկող-ստուգող մարմինները §Անձնական գործ» մուտքի իրավունք ունեն 

միայն իրենց իրավասությունների շրջանակներում: 

4.4.3 Այն կազմակերպությունները (ապահովագրական ընկերություններ, ոչ պետական 

կենսաթոշակային ֆոնդեր, բարեգործական կազմակերպություններ, վարկային 

հաստատություններ), որտեղ աշխատողը կարող է դրամական միջոցների 

փոխանցումներ կատարել, կարող են ստանալ աշխատողների անձնական տվյալների 

մուտքի թույլտվության իրավունք, միայն տվյալ աշխատողի գրավոր համաձայնության 

դեպքում: 

4.4.4 Աշխատողի, ինչպես նաև աշխատանքից ազատվածների մասին անձնական 

տվյալները այլ կազմակերպություններին կարող են տրամադրվել միայն նրանց գրավոր 

հարցման դեպքում: Ընդ որում՝ հարցումը կատարվում է տվյալ կազմակերպության 

ձևաթղթով (բլանկով), հարցմանը կցվում է նաև տվյալ աշխատողի համաձայնագրի 

պատճենը՝ նոտարական վավերացմամբ, կամ աշխատողն անձամբ ներկայանում է և 

տալիս գրավոր համաձայնագիր: 



Աշխատողի անձնական տվյալները հարազատներին կամ ընտանիքի անդամներին 

կարող են տրամադրվել միայն նրա գրավոր թույլտվության դեպքում: 

Ամուսնալուծության կամ ալիմենտի պահանջի դեպքում (նախկին) ամուսինն 

իրավունք ունի գրավոր հարցում կատարելու ամուսնու աշխատավարձի չափի մասին, 

առանց նրա համաձայնության: 
 
 

5.5.5.5.ԱԱԱԱննննձձձձննննաաաակկկկաաաանննն    տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    պպպպաաաաշշշշտտտտպպպպաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննըըըը    

5.1 Աշխատողի անձնական տվյալների պաշտպանությունը անօրինական 

օգտագործումից կամ կորստից ապահովում է գործատուն իր միջոցների հաշվին ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: 

5.2 Անձնական տվյալների ներքին պաշտպանությունը: 

5.2.1 Աշխատողների անձնական տվյալների ներքին պաշտպանությունն ապահովելու 

համար անհրաժեշտ է պահպանել մի շարք կանոններ. 

� սահմանափակել այն աշխատողների կազմը, որոնց գործառական 

պարտականությունները պահանջում են մուտք գործել անձնական տվյալներ և 

պահպանել վերջիններիս գաղտնիությունը. 

� կատարել փաստաթղթերի և տեղեկությունների խիստ ընտրողական և 

հիմնավորված տեղաբաշխում աշխատողների միջև. 

�  կատարել աշխատողների ըստ աշխատատեղերի ռացիոնալ տեղաբաշխում, որը 

կբացառի պահպանվող տեղեկությունների առանց վերահսկողության 

օգտագործումը. 

� գաղտնի փաստաթղթերի հետ աշխատելու և արժեքավոր տեղեկությունների 

կորուստը կանխելու նպատակով կատարել բացատրական, նախազգուշական և 

դաստիարակչական աշխատանքներ համապատասխան ստորաբաժանումների 

աշխատողների հետ. 

� շենքի ներսում ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ գաղտնի փաստաթղթերի և 

տվյալների բազայի հետ աշխատելու համար. 

� կազմակերպել տեղեկատվության արխիվացման և ոչնչացման կարգը: 

5.2.3 Աշխատողի անձնական տվյալների պաշտպանությունը վերաբերում է ոչ միայն 

փաստաթղթային, այլև էլեկտրոնային կրիչներին: 

Անձնական տվյալներ պարունակող բոլոր փաթեթները (թղթապանակներ, ծրարներ, 

էլեկտրոնային կրիչներ) պետք է պաշտպանված լինեն գաղտնաբառով, որի մասին 

կարող է տեղեկացվել միայն կադրերի և հատուկ բաժնի պետը: 

5.3 Անձնական տվյալների արտաքին պաշտպանությունը: 



5.3.1 Գաղտնի տեղեկությունների պաշտպանության նպատակով 

կազմակերպությունում ստեղծվում են նպատակային անբարենպաստ պայմաններ և 

դժվար հաղթահարելի արգելքներ այն անձանց համար, որոնք ձգտում են անօրինական 

ձևով մուտք գործել §Անձնական գործ»  և ձեռք բերել արժեքավոր տեղեկություններ 

դրանք չարամտորեն օգտագործելու կամ ոչնչացնելու, կեղծելու, փոխարինելու կամ 

համակարգչային վիրուս ներդնելու նպատակով: 

5.3.2 Կողմնակի անձինք չպետք է իմանան կադրերի և հատուկ բաժնի աշխատակարգի, 

աշխատողների միջև գործառույթների բաշխման, աշխատանքային գործընթացի՝ 

փաստաթղթերի և աշխատանքային նյութերի կազմման, ձևավորման, վարման և 

պահպանման մեխանիզմների մասին: 

Կողմնակի անձինք են նրանք, ովքեր ոչ մի անմիջական առնչություն չունեն 

կազմակերպության գործունեության հետ` այցելուներ, այլ կազմակերպական 

կառույցների աշխատողներ և այլն: 

5.3.3 Աշխատողների անձնական տվյալների արտաքին պաշտպանությունն 

ապահովելու համար անհրաժեշտ է պահպանել մի շարք կանոններ. 

� սահմանված կարգով   իրականացնել   այցելուների    ընդունելությունը,    

հաշվառումը և գործունեության նկատմամբ հսկողությունը.  

� պահպանել վկայականների հաշվառման և տրամադրման սահմանված կարգը.   

� պահպանել կազմակերպության անցաթղթային ռեժիմը. 

� սարքին վիճակում պահել հսկողության և ազդանշանային համակարգերի 

տեխնիկական միջոցները. 

� սահմանված կարգով իրականացնել արտադրական տարածքի, շենքերի, 

շինությունների և փոխադրամիջոցների հսկողությունը. 

� պաշտպանել զրույցների և հարցազրույցների ժամանակ ձեռք բերված 

տեղեկատվությունը: 

5.4 Անձնական տվյալների պաշտպանությունը կարող է իրականացվել ոչ միայն 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, այլ նաև գործատուների, աշխատողների և 

նրանց ներկայացուցիչների կողմից համատեղ մշակված պաշտպանության այլ 

մեթոդներով: 
 

 

6. 6. 6. 6. ԱԱԱԱշշշշխխխխաաաատտտտոոոողղղղիիիի    իիիիրրրրաաաավվվվոոոոււււննննքքքքննննեեեերրրրըըըը    ևևևև    պպպպաաաարրրրտտտտաաաակկկկաաաաննննոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււննննննննեեեերրրրըըըը    

6.1 Գործատուի մոտ պահպանվող անձնական տվյալների անվտանգության 

ապահովման նպատակով աշխատողն իրավունք ունի` 

� ստանալու ամբողջական տեղեկատվություն իր անձնական տվյալների  և դրանց 

մշակման վերաբերյալ. 



� ազատորեն և անվճար ծանոթանալու իր անձնական տվյալներին, ստանալու 

անձնական տվյալներ պարունակող յուրաքանչյուր գրառման պատճենը՝ 

բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի. 

� ծանոթանալու իրեն վերաբերող բժշկական տվյալներին, ընդ որում՝ նաև իր 

ընտրած բժշկի մասնակցությամբ. 

� պահանջելու հանել կամ ուղղել սխալ կամ ոչ լիարժեք, ինչպես նաև սույն կարգի 

պահանջների խախտումով մշակված անձնական տվյալները: Այդ պահանջը 

մերժվելու դեպքում աշխատողն իրավունք ունի գործատուին գրավոր ձևով 

ներկայացնելու իր անհամաձայնությունը՝ կցելով համապատասխան 

հիմնավորումներ. 

�  գործատուից պահանջելու իր վերաբերյալ սխալ կամ ոչ լիարժեք 

տեղեկություններ փոխանցած բոլոր անձանց տեղեկացնելու հանված 

տեղեկությունների, ուղղումների և լրացումների մասին. 

� դատական կարգով բողոքարկելու գործատուի յուրաքանչյուր գործողություն կամ 

անգործություն՝ կապված իր անձնական տվյալները մշակելու և պահպանելու 

հետ: 

6.2 Աշխատողը պարտավոր է` 

� գործատուին կամ նրա ներկայացուցչին փոխանցել անձնական տվյալներ 

պարունակող հավաստի փաստաթղթեր, որոնց կազմը սահմանվում է ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքով. 

� իր անձնական տվյալների  փոփոխության մասին ժամանակին  տեղեկացնել 

գործատուին: 

Անձնական տվյալների փոփոխությունը կարող է կապված լինել՝ անվան, ազգանվան, 

հայրանվան, ծննդյան տարեթվի, կրթության, պաշտոնի, մասնագիտության, 

որակավորման կարգի բարձրացման և այլ տվյալների փոփոխման  հետ: 

6.3 Գործատուն կամ նրա ներկայացուցիչը ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա 

գրանցումներ է կատարում համապատասխան փաստաթղթերում՝ մասնավորապես  

աշխատողի աշխատանքային  գրքույկում: 
 
 

7. 7. 7. 7. ՊՊՊՊաաաատտտտաաաասսսսխխխխաաաաննննաաաատտտտվվվվոոոոււււթթթթյյյյոոոոււււնննննննն    աաաաննննձձձձննննաաաակկկկաաաանննն    տտտտվվվվյյյյաաաալլլլննննեեեերրրրիիիի    հհհհեեեետտտտ    կկկկաաաապպպպվվվվաաաածծծծ    գգգգաաաաղղղղտտտտննննիիիի    

տտտտեեեեղղղղեեեեկկկկաաաատտտտվվվվոոոոււււթթթթյյյյաաաանննն    հհհհրրրրաաաապպպպաաաարրրրաաաակկկկմմմմաաաանննն    հհհհաաաամմմմաաաարրրր    

7.1 Այն անձինք, որոնք գործ ունեն անձնական տվյալների մշակման հետ, պարտավոր 

են ստորագրել հանձնառություն (պարտավորություն) անձնական տվյալները  

չհրապարակելու մասին: 

7.2 Աշխատողի անձնական տվյալների մշակման և պաշտպանման՝ ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով սահմանված 



կարգը խախտող իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք օրենքով սահմանված 

կարգով ենթակա  են պատասխանատվության: 

7.3 Անձնական պատասխանատվությունը անձնական տեղեկատվության 

պաշտպանության համակարգի կազմակերպման կարևորագույն պահանջներից 

մեկն է: 

7.4 Այն ղեկավարը, ով աշխատողին թույլ է տալիս մուտք գործել «Անձնական գործ», 

այդ թույլտվության համար կրում է անձնական պատասխանատվություն: 

7.5 Կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատող, որն իր աշխատանքային 

պարտականությունները կատարելու համար, ստացել է գաղտնի փաստաթուղթ, 

կրում է անձնական պատասխանատվություն այդ փաստաթղթի (էլեկտրոնային 

կրիչի) ամբողջականության և գաղտնի տեղեկատվության պահպանման համար: 

7.6  Այն անձինք, որոնք մեղավոր են աշխատողի անձնական տվյալների ստացման, 

մշակման, պահպանման և պաշտպանության նորմերի խախտման համար, օրենքով 

սահմանված կարգով ենթարկվում են կարգապահական, վարչական, 

քաղաքացիաիրավական և քրեական պատասխանատվության: 

7.6.1 Աշխատողին՝ իր վրա դրված ծառայողական պարտականությունները (կապված 

գաղտնի տեղեկությունների պահպանման հետ) իր մեղքով չկատարելու կամ ոչ 

պատշաճ կատարելու դեպքում գործատուն իրավունք ունի ենթարկելու ՀՀ 

աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված կարգապահական տույժի: 

7.6.2 Այն անձինք, որոնք անօրինական ճանապարհով ձեռք են բերել ծառայողական 

գաղտնիք պարունակող տվյալներ, պարտավոր են ՀՀ քաղաքացիական 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փոխհատուցել պատճառված վնասները: 

Նման դեպքերում վնասների փոխհատուցման պարտավորություն դրվում է նաև 

այն աշխատողների վրա, որոնք կապ ունեն աշխատողի անձնական գործի հետ: 

7.6.3 Այն պաշտոնատար անձինք, որոնց պարտականությունների մեջ է մտնում 

աշխատողների անձնական գործերի վարումը, պարտավոր են հնարավորություն 

ընձեռել յուրաքանչյուր աշխատողի ազատորեն ծանոթանալու իր անձնական 

տվյալներին:  

7.6.4 Քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում անձի անձնական կյանքի  

անձեռնմխելիությունը  խախտելու համար: 

Անձի անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը խախտելը՝ 

� անձնական կյանքին վերաբերող կամ ընտանեկան գաղտնիք պարունակող 

տեղեկությունների անօրինական  հավաքագրումն ու տարածումն է՝ առանց տվյալ  

անձի  համաձայնության. 

� անօրինական մուտքն է օրենքով պաշտպանված  համակարգչային 

տեղեկությունների շտեմարան. 



� անձնական տվյալներ պարունակող փաստաթղթերի և տեղեկությունների 

տրամադրումը անօրինական կարգով մերժելն է (եթե այդ արարքը վնաս է հասցրել 

քաղաքացու իրավունքներին և օրինական շահերին): 

Իրենց ծառայողական դիրքը չարաշահող անձինք նման խախտումների համար 

ենթարկվում են տուգանքի, կալանքի կամ էլ զրկվում են որոշակի պաշտոններ 

զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից: 

7.7 Պետական իշխանության մարմինների և անձնական տվյալներ հավաքող ու 

օգտագործող կազմակերպությունների անօրինական գործողությունները կարող են 

վիճարկվել դատական կարգով: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


