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Арцём Назаранка 

 

Ахова персанальных дадзеных: Беларусь у еурапейскім кантэксце? 
 

Ва ўмовах руху да інфармацыйнага грамадства, росту інфарматызацыі ўсіх 

сфер жыцця, пашырэння галін ужывання новых тэхналёгій, інфармацыя, спосабы і 

метады яе апрацоўкі і выкарыстання становяцца дамінантай  развіцця адносін у 

грамадстве. У такой сітуацыі інфармацыя, валоданне ёю можа быць не толькі 

крыніцай выгодаў, але ўяўляць сур'ёзную небяспеку для правоў і інтарэсаў 

чалавека, стабільнасці грамадскага развіцця.  

  Прыватнасць, тайна прыватнага жыцця - фундаментальнае права чалавека, яно 

сілкуе і ўмацоўвае чалавечую годнасць і іншыя каштоўнасці, кшталту свабоды слова і 

свабоды асацыяцыі. 

Прыватнасць прызнаецца ва ўсім свеце ў самых разнастайных рэгіёнах і 

культурах. Яна знайшла сваё замацаванне ва Усеагульнай дэкларацыі правоў 

чалавека, Міжнародным пакце аб грамадзянскіх і палітычных правах, шматлікіх іншых 

міжнародных і рэгіянальных пагадненнях. Канстытуцыі амаль што кожнай краіны ў 

свеце ўключаюць палажэнні аб недатыкальнасці жытла асобы, тайне зносінаў. 

Найбольш маладыя канстытуцыі нават уключаюць палажэнні аб праве на доступ і 

кантроль уласнай персанальнай інфармацыі.1 

Сярод усіх правоў чалавека, прыватнасць, мабыць, самае складанае для 

вызначэння. У шматлікіх краінах канцэпцыя прыватнасці змяшана з канцэпцыяй 

аховы персанальных дадзеных (data protection), што інтэрпрэтуе прыватнаснь у 

сэнсе мэнэджменту персанальнай інфармацыі. 

 Па-за межамі гэтага вузкага вызначэння прыватнасць часцей за ўсё 

разумеецца як вызначэнне мяжы ўмяшальніцтва грамадства ў справы асобы. 

Адсутнасць адзінага, уніфікаванага вызначэння не павінна выклікаць адчуванне, 

што праблеме не стае сур'ёзнасці, значнасці. У некаторым сэнсе ўсе правы чалавека 

з'яўляюцца аспектам права па прыватнасць. Мы схільны пагадзіцца з пазіцыяй 

Эліс Сміс, рэдактара Privacy Journal, якая вызначае прыватнасць як "жаданне 

кожнага з нас мець фізічную прастору, дзе мы маглі б быць вольныя ад 

умяшальніцтва, уварвання, перашкод і замяшальніцтва, альбо празрыстасці, а 

таксама спроба кантраляваць час і шлях раскрыцця персанальнай інфармацыі аб 

                                                 
1 Канстытуцыя Рэспублікі Польшча ад 2 красавіка 1997г.// Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 
16.07.1997, No.78, §483 
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нас саміх". Можна выдзяліць некалькі аспектаў прыватнасці – інфармацыйная, 

фізічная, зносін і тэрытарыяльная. Сістэмы і мадэлі арганізацыі аховы прыватнасці 

разнастайны. Краіны ў розных рэгіёнах свету імкнуцца да ўсталявання ці развіцця 

адной асобнай ці некалькіх у сукупнасці мадэляў аховы персанальных дадзеных. 

Зыходзячы з аналізу міжнародных дакументаў, спецыялізаваных 

даследванняў, нацыянальнага заканадаўства краін Еўропы можна даць наступнае 

вызначэнне тэрміну “персанальныя дадзеныя”. 

Персанальныя дадзеныя – любая інфармацыя, звязаная з ідэнтыфікаванай 

альбо ідэнтыфікуемай фізічнай асобай (“суб’ект дадзеных”); ідэнтыфікуемая 

асоба гэта тая, што можа быць ідэнтыфікавана, прама ці ўскосна, у 

прыватнасці праз спасылку да ідэнтыфікацыйнага нумару ці да аднаго ці болей 

фактараў спецыфічнай фізічнай, ментальнай, эканамічнай ці сацыяльнай 

ідэнтычнасці асобы. 

* * * * * 

 Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь абвяшчае чалавека, яго правы і 

свабоды, гарантыі іх рэалізацыі найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і 

дзяржавы (частка 1 Артыкулу 2), ускладае на дзяржаву абавязак забяспечваць 

свабоду, недатыкальнасць і годнасць асобы (частка 1 Артыкулу 25), абвяшчае права 

кожнага на абарону ад незаконнага ўмяшальніцтва ў яго асабістае жыццё (Артыкул 

28).2 Абавязковасць выканання гэтых патрабаванняў Канстытуцыі ёсць важным 

фактарам, што можа ўплываць на працэс стварэння і развіцця сістэмы аховы 

персанальных дадзеных у Рэспубліцы Беларусь. Акрамя таго, у сувязі з 

пашырэннем Еўрапейскага Саюзу, перад Беларуссю яшчэ больш жорстка паўстае 

задача зябеспячэння бесперашкоднага супрацоўніцтва з гэтым буйнейшым 

міждзяржаўным утварэннем. Аднак такое спурацоўніцтва не будзе магчымым, 

калі не будзе забяспечана сумяшчальнасць прававых сістэм, у тым ліку і ў галіне 

аховы персанальных дадзеных. 

Імкненне да сяброўства ў РЕ яшчэ на пачатку 1990-х гадоў было 

вызначана ў якасці аднаго з асноўных напрамкаў беларускай знешняй палітыкі і 

фактара ўмацавання бяспекі Рэспублікі Беларусь.3 Сяброўства Беларусі ў Радзе 

Еўропы разглядаецца як абавязковая ўмова больш глыбокай інтэграцыі ў 

эканоміку адзінай Еўропы, і з'яўляецца абвязковым для разгляду пытання аб 

магчымым уступленні ў ЕС.4 

                                                 
2 Канстытуцыя   Рэспублікі   Беларусь   (ca   змяненнямі   i   дапаўненнямі)   І994г.   Прынята   на   рэс-
публіканскім рэферэндуме 24 лістапада 1996г. - Мн.:"Беларусь". 1997. 

3 Постановление Президиума Верховного Совета Республики Беларусь от 16.02.1993 «О мерах по 
подготовке Республики Беларусь к вступлению в Совет Европы»// Ведамасці Вярхоўнага Савету Рэспублікі 
Беларусь. - 1993. - №10. - арт.115. 
4 Достанко Е. Современные критерии вступления стран в европейские оргатпации//Белорусский журнал 
международного права и международных отношений. - 1999. - №2. - С.81.  
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Адной з самых галоўных праблем уступаючай у РЕ краіны з 'яўляецца 

прывядзенне нацыяналнага заканадаўства у адпаведнасць з заканадаўствам 

РЕ. Аснову еўрапейскага права на ўзроўні Рады Еўропы складаюць Канвенцыі 

РЕ. Сярод іх адно з важных месцаў займае Канвенцыя аб ахове асоб у сувязі з 

аўтаматызаванай апрацоўкай персанальных дадзеных ETS 108.5 

 Усе гэта вылучае неабходнасць пабудовы ў Беларусі сучаснай, адпавядаючай 

сусветным стандартам і патрабаванням Канстытуцыі, сістэмы аховы персанальных 

дадзеных. Краіны Еўропы ўжо назапасілі істотны вопыт такіх пераўтварэнняў.  

 

* * * * * 
 

Цікавасць да пытанняў аховы прыватнасці асабліва ўзрасла ва ўсім свеце ў 

1960-х і 1970-х гадах, што было выклікана імклівым развіццём інфармацыйных 

тэхналёгій. Патэнцыял назірання моцных кампутарных сістэм выклікаў 

неабходнасць стварэння асобных правілаў, якія рэгулююць збіранне і ўжыванне 

персанальнай інфармацыі. Генэзіс сучаснага заканадаўства ў гэтай галіне 

традыцыйна звязваюць з першым законам аб ахове персанальных дадзеных, што 

быў прыняты ў 1970г. у Зямлі Гессэн, Германія. Пасля былі прыняты закон аб 

ахове дадзеных ад 11 кветня 1973 г. у Швецыі, закон аб інфарматыцы, картатэках і 

свабодах у Францыі, закон аб ахове інфармацыі ад 18 кастрычніка 1978 г. у 

Аўстрыі, федэральны закон ФРГ аб ахове адзеных ад 27 студзеня 1977г., а 

гэтаксама іншыя аналагічныя ім нарматыўныя акты.6 

 Як заканамернае развіццё гэтых законаў можна разглядаць прыняцце двух 

выключна важных міжнародных дакументаў – Канвенцыі Рады Еўропы Аб ахове 

прыватных асоб у сявзі з аўтаматызаванай апрацоўкай персанальных дадзеных 

1981 г. і Кіруючыя прынцыпы Арганізацыі Эканамічнага Супрацоўніцтва і 

Развіццця (АЭСР) па ахове прыватнасці і трансмежных патоках персанальных 

дадзеных7, што вызначылі спецыяльныя правілы апрацоўкі персанальных 

дадзеных. Гэтыя правілы вызначаюць персанальную інфармацыю як дадзеныя, што 

падлягаюць ахове на кожным этапе ад збірання і захоўвання да распаўсюджвання. 

Гэтыя два пагадненні аказалі выключны ўплыў на развіццё і прыняццё па 

ўсім свеце заканадаўства ў галіне аховы персанальных дадзеных. Каля трыццаці 

краін ужо далучыліся да Канвенцыі Рады Еўропы, некалькі плануюць зрабіць гэта 

                                                 
5 Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного 
характера 1981г.//Права человека- сборник международно-правовых документов. - Мн.,1999. - С.828-835. 
6 Бабаев С.Ф., Бакунович Л.П., Бергере Л.А. и др. Права граждан и АСУ/ отв. ред. Г.Я.Клява. – Рига:Зинятне. 
– 1984. –  С.102. 
7 Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера 
1981г.//Права человека – сборник международно-правовых документов. – Мн.,1999. – С.828-835; OECD, 
“Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Data Flows of Personal Data” Paris, 1981. 
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ў бліжэйшы час. Кіруючыя прынцыпы АЭСР таксама шырока скарыстаны ў 

нацыянальных заканадаўствах краін, нават не ўваходзячых ў склад арганізацыі. 

 Зазначым, што вялікая праца па ўрэгуляванні праваадносін у галіне аховы 

тайны прыватнага жыцця праводзіцца Радай Еўропы. Ёю былі прыняты 

рэкамендацыі па ўжыванні асабістых дадзеных у публічных установах і прыватных 

арганізацыях, у праваахоўным сектары і для мэт сацыяльнага страхавання, у 

медыцынскіх установах.8 

У 1995 годзе Еўрапейскі Саюз у мэтах гарманізацыі нацыянальных 

заканадаўстваў краін-сябраў у галіне забеспячэння належнага ўзроўню аховы 

грамадзян і вольнага распаўсюджвання персанальных дадзеных у межах 

Еўрапейскага Саюзу, прыняў Дырэктыву аб ахове персанальных дадзеных 

(Дыпэктыва 95/46/ЕС)9 . 

Дырэктыва ўсталявала базавы агульны ўзровень патрабаванняў па ахове 

прыватнасці, не толькі пацвердзіла палажэнні ўжо існаваўшых законаў, але і 

ўсталявала цэлы шэраг новых правоў. Дакумент рэгулюе апрацоўку дадзеных як 

у электронных сістэмах, так і традыцыйнымі сродкамі.10 Асноўнай 

канцэпцыяй Еўрапейскай мадэлі аховы персанальных дадзеных сталася 

ажыццяўляльнасць (enforceability). Суб'екты дадзеных маюць правы, што 

вызначаны ў дакладных правілах.  

У дпаведнсці з Артыкулам 28 Дырэктывы 95/46/ЕС, усе краіны 

Еўрпейскага Саюзу павінны мець незалежны выканаўча-кантрольны орган. У 

адпаведнасці з Дырэктывай, такія агенцтвы надзяляюцца істотнымі 

паўнамоцтвамі: урады павінны ўзгаджаць з гэтым органам плануемае да 

прыняцця заканадаўства, што закранае ці можа закранаць апрацоўку 

персанальнай інфармацыі; яны маюць права праводзіць расследванні і 

атрымоўваць доступ да любой інфармацыі, звязанай з іх расследваннямі; яны 

маюць права выдаваць абавязковыя для выканання прадпісанні, такія, як загад 

знішчэння інфармацыі альбо забарона апрацоўкі і могуць распачынаць 

судавытворчасць, разглядаць скаргі і выдаваць справаздачы. Выканаўча-

                                                 
8 Communication to third parties of personal data held by public bodies (Recommendation No. R (91) 10 of the 
Committee of Ministers of Council of Europe to member states and explanatory memorandum). – Strasbourg: 
Council of Europe Press, 1995. – 38p; Protection of personal data used for the purposes of direct marketing 
(Recommendation No. R (85) 20 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum). – Strasbourg: 
Council of Europe Press, 1995. – 22p. ; Protection of personal data used for social security purposes 
(Recommendation No. R (86) 1 of the Committee of Ministers and explanatory memorandum). – Strasbourg: 
Council of Europe Press, 1995. – 20p. ; Protection of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks 
(Resolution of the Committee of Ministers No. (73) 22). - Strasbourg: Council of Europe Press, 1974; Regulating 
the use of personal data in the police sector (Recommendation No. R (87) 15 of the Committee of Ministers and 
explanatory memorandum). – Strasbourg: Council of Europe Press, 1995. – 32p. 
9 Directive 95/46/ЕС of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of 
individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data'/ Official 
Journal I, 281, 23 II 1995 P 0031 - 0050 2 Ibid -Apr. 2-6. 
10 Ibid – 2-6. 
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кантрольны орган у галіне аховы прыватнасці звычайна адказвае за грамадскую 

адукацыю і міжнародне супрацоўніцтва ў галіне аховы і перадачы дадзеных. 

Сярод асноўных прынцыпаў, што ўсталёўвала Дырэктыва, можна 

вылучыць наступныя: права ведаць, адкуль паходзяць дадзеныя; права на 

выдаленне неналежных дадзеных; права на зварот па дапамогу і кампенсацыю ў 

выпадку незаконнай апрацоўкі; права пры пэўных абставінах адклікаць дазвол на 

выкарыстанне дадзеных. 

Дырэктыва 95/46/ЕС ускладае на краіны-сябры Еўрасаюзу 

абавязацельствы збяспечыць персанальнай інфармацыі, звязанай з еўрапейскімі 

грамадзянамі роўны ўзровень аховы, калі яны экспартуюцца альбо 

апрацоўваюцца па-за мажамі Еўрапейскага Саюзу. Гэта патрабаванне 

прывяло да ўзрастаючага ўціску па-за межамі Еўрасаюзу дзеля прыняцця 

законаў, ахоўваючых прыватнасць. Краіны, што адмаўляюцца прыняць 

адпаведныя правілы і нормы, могуць сутыкнуцца з немагчымасцю 

ажыццяўлення некаторых тыпаў інфармацыйных патокаў з Еўропай, асабліва 

калі яны ўтрымліваюць адчувальныя персанальныя дадзеныя. 

У далейшым Еўрасюз дапоўніў прававую базу па пытаннях, звязаных з 

аховай персанальных дадзеных прыняццем Дырэктывы па прыватнасці ў 

тэлекамунікацыйным сектары (Дырэктыва 97/66/ЕС)11 і Дырэктывы па ахове 

прыватнасці ў галіне электронных камунікацый, падтрыманую раней 

Еўрапейскім Парламентам (Дырэктыва 2002/58/ЕС).12  

На наш погляд, Еўрапейскі рэгіён заслугоўвае права быць названым 

сусветным лідэрам пры вырашэнні пытанняў па ахове прыватнасці.  

 
* * * * * 

 

У Беларусі склалася іншая ад Еўропы сітуацыя. Шматлікасць прававых 

актаў, у той ці іншай ступені рэгламентуючых ахову прыватнага жыцця і 

адносячыхся да розных галін права, наўрадці апраўдана. Гэта, перш за ўсё, 

сказваецца на ўзроўне распрацоўкі праблемы права на ахову прыватнага жыцця, 

што не можа не адбіцца на практыцы яе заканадаўчага вырашэння. 

У Беларусі не існуе сістэмы аховы персанальных дадзеных, не фіксуецца 

нават існаванне такой праблемы. Заканадаўства краіны прадугледжвае існаванне 

некаторых інстытутаў, што маглі б быць элементамі сістэмы аховы персанальных 
                                                 
11 Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector// Official Journal L 024 , 30 
01 1998 P 0001-0008 
12 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 
personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and 
electronic communications)// Official Journal L 201, 31'07'2002 P 0037- 0047 
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дадзеных. У краіне шырокую практыку мае назапашванне і выкарыстанне 

персанальнай інфармацыі аб грамадзянах рознымі дзяржаўнымі органамі і 

ўстановамі. Хаця гэтыя працэсы і набываюць прававое замацаванне, правілы ў 

адносінах да такой інфармацыі, нягледзячы на патрабаванні законаў, пакуль што 

не існуюць. 

Прасочваецца тэндэнцыя да пагаршэння прававога стану аховы 

персанальных дадзеных. Гэта падрыхтоўка праэктаў Законаў "Аб адзінай 

дзяржаўнай сістэме рэгістрацыі і ўліку правапарушэння"' і "Аб унясенні 

змяненняў і дапаўненняў у закон Рэспублікі Беларусь "Аб інфарматызацыі" 

(адхілены), планы па прыняцці Закону "Аб стварэнні сістэмы адміністратыўнага 

ўліку фізічных асоб - рэгістру насельніцтва Рэспублікі Беларусь", прыняцце якіх 

можа пагражаць асноўным правам і свабодам асоб. 

Станоўчую ролю адыгрываюць нормы Закону "Аб інфарматызацыі", 

прынятага Вярхоўным Саветам Рэспублікі Беларусь у 1995г.13 У Законе існуе 

нават асобны артыкул, што мае назоў Дакументаваная інфармацыя аб 

грамадзянах. Яго нормы, хаця і замацоўваюць істотныя прававыя прынцыпы ў 

адносінах да персанальнай інфармацыі (такія як крытэрыі мэты, законнасці і 

адказнасці), носяць недастаткова канкрэтны характар, ім уласціва значная 

спасылачначць. Частка 3 Артыкулу 12 прама кажа, што пералік апрацоўваемай 

дакументаванай інфармацыі аб грамадзянах і парадак яе выкарыстання ў 

інфармацыйных сістэмах вызначаюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. 

Аднак з моманту прыняцця закону прайшло ўжо 11 год, а патрабаванне закону 

не выканана нават у мінімальнай ступені. Закон устанаўлівае такасама, 

што юрыдычныя і фізічныя асобы, якія валодаюць дакументаванай інфармацыяй 

аб грамадзянах, атрымліваюць і выкарыстоўваюць яе, павінны несці адказнасць 

за парушэнне парадку выкарыстання гэтай інфармацыі. Аднак гэтага парадку 

проста не існуе ў прыродзе. Значыць, і адказнасць за яго парушэнне проста не 

магчыма. Выкарыстаць гэтую даволі моцную норму закона практычна 

немагчыма. 

Згодна з артыкулам 21 Закону, юрыдычныя і фізічныя асобы, чые 

інфармацыйныя рэсурсы змяшчаюць дакументаваную інфармацыю аб іншых 

фізічных і юрыдычных асобах, абавязаны даць магчымасць асобе азнаёміцца з 

матэрыяламі, якія закранаюць яе правы і законныя інтарэсы. Апроч таго 

дэкларуецца, што фізічныя асобы маюць наступныя правы: на доступ да 

дакументаванай інфармацыі аб іх; на ўдакладненне гэтай дакументаванай 

інфармацыі ў мэтах забеспячэння яе паўнаты і дакладнасці; аспрэчваць гэтую 

дакументаваную інфармацыю ва ўстаноўленым заканадаўствам парадку; ведаць, 

                                                 
13 Закон Рэспублікі Беларусь «Аб інфарматызацыі» ад 06.09.1995// Ведамасці Вярхоўнага Савету Рэспублікі 
Беларусь. - 1995. - №33. - арт.428. 
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хто і ў якіх мэтах назапашвае або выкарыстоўвае дакументаваную 

інфармацыю аб іх. 

Расчароўвае, што дзяржава навогул не заўважае праблемы аховы 

персанальных дадзеных і пакуль нават на самую далёкую перспектыву не плануе 

прыняцце Закону аб ахове персанальных дадзеных. 

У той жа час, у Беларусі маецца вопыт стварэння і дзеяння сістэмы па 

рэгістрацыі і ўліку інфармацыйных рэсурсаў. Гэта тым больш важна, калі прыняць 

да ўвагі, што рэгістрацыя і ўлік інфармацыйных сістэм персанальных дадзеных, 

з'яўляюцца аднымі з найбольш важных і адначасова складаных элементаў 

нацыянальнай сістэмы аховы персанальных дадзеных. 

Часткова вырашанай праблему аховы персанальных дадзеных можна 

лічыць у архіўнай галіне, дзе прыняты спецыяльны дакумент, рэгулюючы 

рэжым доступу да інфармацыі, складаючай тайну прыватнага жыцця, што 

ўтрымліваецца ў архівах. 

 

* * * * * 

 

Беларусь зацікаўлена ў стварэнні і развіцці нацыянальнай сістэмы аховы 

персанальных дадзеных. Гэта выклікана патрабаваннем развіцця і рэалізацыі 

асноўных палажэнняў Канстытуцыі. Закнадаўства і практыка краін Еўропы і 

іх міждзяржаўных аб'яднанняў, да сяброўства ў якіх, ці супрацоўніцтва з якімі 

імкнецца Рэспубліка Беларусь, патрабуюць існавання эфектыўнай сістэмы аховы 

персанальных дадзеных у адпаведна краінах-сябрах і краінах-партнёрах. Без 

выканання гэтага патрабавання супрацоўніцтва робіцца вельмі неэфектыўным ці 

навогул немагчымым. Асабліва актуальным гэта робіцца ў сувязі з адбыўшымся 

далучэннем Расіі да Канвенцыі РЕ №108. 

Усё гэта досыць пераканаўча сведчыць аб неабходнасці ўдасканалення 

заканадаўства аб ахове тайны прыватнага жыцця. Пры гэтым пажадана весці 

размову не толькі аб выпраўленні адзначаных і іншых хібаў у заканадаўстве, але  

аб уніфікацыі прававых нормаў, з тым, каб гарантаваць ахову ўсёй сукупнасці 

дадзеных, складаючых тайну прыватнага жыцця. 

Пытанне аб  удасканаленні заканадаўства аб ахове тайны прыватнага жыцця 

робіцца яшчэ больш актуальным у связі з інтэнсіўным выкарыстаннем сучасных 

інфармацыйных тэхналёгій, шырокай практыкай стварэння розных баз і банкаў 

дадзеных, у якіх назапашваюцца персанальныя дадзеныя грамадзян. Калі пры 

дамашыннай працы з інфармацыяй існуючыя ў розных дзяржаўных органах 

дадзеныя аб канкрэтнай асобе маглі быць звязаныя ў адзіную сукупнасць толькі ў 

выніку вельмі працяглых і таму немэтазгодных намаганняў, то ва ўмовах 

выкарыстання сучасных інфарацыйна-камунікацыйных тэхналёгій (ІКТ), дзякуючы 
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сумяшчальнасці сістэм, інтэграцыя гэтых дадзеных дасягаецца з неўяўляльнай 

хуткасцю і лёгкасцю. Неабходнасць жа больш эфектыўнай аховы гэтых дадзеных 

значна ўзрастае, між тым як дзеючае ў гэтай галіне заканадаўства не толькі не 

можа забяспечыць такую ахову ва ўмовах развіцця ІКТ, але недастаткова гарантуе 

ахову персанальных дадзеных пры неаўтамтызаванай апрацоўке інфармацыі. 

 Уяўляецца мэтазгодным прыняць спецыяльны закон, вызначыўшы ў ім 

катэгорыю персанальных дадзеных, што не могуць збірацца і назапашвацца ў 

банках дадзеных. Уяўляецца, што да ліку дадзеных, не падлягаючых назапашванню 

ў інфармацыйных сістэмах, трэба аднесці дадзеныя аб так званай інтымнай сферы 

прыватнага жыцця і тыя дадзеныя аб асобе, што носяць ацэначны характар і таму 

звязаны з памылковасцю суджэнняў аб асобе, прадузятасцю і г.д. У такім законе 

магчыма было б замацаваць і палажэнне аб тым, што інфармацыя аб грамадзянах 

можа назапашвацца ў інфарацыйных сістэмах толькі на падставе закону і што 

кожнаму грамадзяніну гарантуецца права ведаць аб змесце назапашваемай аб ім 

інфармацыі, мэтах такога назапашвання і знаёміцца з ўжо наяўнымі дадзенымі аб 

яго асобе. Іншымі словамі, мае сэнс калі не далучыцца да Канвенцыі №108 Рады 

Еўропы, то ўлічыць у нацыянальным заканадаўстве яе асноўныя палажэнні. Такі 

закон, без сумненняў, будзе спрыяць рэалізацыі канстытуцыйных правоў і свабод 

грамадзян і далейшаму развіццю інстытутаў дэмакратыі ў цэлым.  

Можна сцвярджаць, што, няглядзячы на аб'ектыўныя і суб'ектыўныя 

перашкоды, Беларусь валодае дастатковымі магчымасцямі і патэнцыялам для 

пабудовы сучаснай, адпавядаючай ўсім найвышэйшым міжнародным стандартам 

сістэмы аховы персанальных дадзеных. Для дасягнення гэтай высокай мэты, аднак, 

трэба правясці значную працу. Падмуркам для шырокага грамадскага 

абмеркавання, павышэння інфармаванасці грамадзян, сур’ёзнай арганізацыйнай 

працы, стварэння прававой базы мусяць стаць навуковыя даследванні. Асаблівую 

цікавасць для далейшых даследванняў уяўляюць, на наш погляд, такія напрамкі, як: 

арганізацыйныя і эканамічныя захады па забеспячэнні аховы персанальных 

дадзеных; роля нормаў па ахове персанальных дадзеных у архіўнай галіне ў 

кантэксце права на доступ да інфармацыі; трансмежны абмен персанальнымі 

дадзенымі; выкарыстанне правілаў па ахове персанальных дадзеных для 

неаўтаматызаваных сістэм; распрацоўка нацыянальных і лакальных актаў па ахове 

персанальных дадзеных; арганізацыя эфектыўнай працы ўпаўнаважанай 

нацыянальнай установы па ахове персанальных дадзеных.  


