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         ՔԱՂՎԱԾՔ 

 

 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ  ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

 

                                                Ընդունված է 2006 թվականի հունիսի 15-ին 

 

ԳԼՈՒԽ 1 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 

 

 

Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան  

 

Սույն օրենքը կարգավորում է՝  

ա) գրականության, գիտության, արվեստի բնագավառների 

ստեղծագործությունների նկատմամբ դրանց հեղինակների իրավունքների 

(այսուհետ՝ հեղինակային իրավունք) հետ կապված հարաբերությունները.  

բ) կատարողների՝ իրենց կատարումների, հնչյունագրեր արտադրողների՝ 

իրենց պատրաստած հնչյունագրերի, ֆիլմ արտադրողների՝ իրենց  ամրագրած 

ֆիլմերի, հեռարձակող կազմակերպությունների՝ իրենց հաղորդումների, 

հրատարակիչների՝ իրենց հրատարակությունների հրատարակչական 

ձևավորումների, տվյալների բազաներ պատրաստողների՝ իրենց 

պատրաստած տվյալների բազաների նկատմամբ իրավունքների  (այսուհետ՝ 

հարակից իրավունքներ) հետ կապված հարաբերությունները. 

 

ԳԼՈՒԽ 2 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

 

Հոդված 3. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտները 

  

1. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտ է համարվում գրականության, 

գիտության և արվեստի բնագավառներում հեղինակի ինքնուրույն կամ այլ 
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հեղինակների հետ իրականացրած ստեղծագործական աշխատանքի 

յուրօրինակ  արդյունքը (այսուհետ` ստեղծագործություն), որն արտահայտված 

է բանավոր, գրավոր կամ այլ օբյեկտիվ ձևով, ներառյալ` մշտապես կամ 

ժամանակավոր պահպանվող էլեկտրոնային ձևը, անկախ ստեղծագործության 

ծավալից, նշանակությունից, արժանիքներից ու ստեղծման նպատակիցֈ 

3.  Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ինչպես հրապարակված, 

այնպես էլ չհրապարակված ստեղծագործությունների վրաֈ 

4. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ են՝  

ա) գրական, գիտական ստեղծագործությունները, ինչպես նաև 

համակարգչային ծրագրերը.  

բ) գեղանկարչության, քանդակագործության, գրաֆիկայի, դիզայնի և  

կերպարվեստի այլ ստեղծագործությունները. 

գ) դրամատիկական և երաժշտադրամատիկական 

ստեղծագործությունները, սցենարները, սցենարային պլանները, լիբրետոները 

և բեմական ցուցադրման  այլ ստեղծագործությունները. 

դ) պարարվեստի և մնջախաղի ստեղծագործությունները. 

ե) տեքստով կամ առանց տեքստի երաժշտական ստեղծագոր-

ծությունները. 

ը) լուսանկարչական և նման եղանակով ստեղծված 

ստեղծագործությունները, որոնք համապատասխանում են սույն հոդվածի 

առաջին մասի դրույթներին. 

ժա) ածանցյալ ստեղծագործությունները, մասնավորապես՝ 

- այլ ստեղծագործությունների թարգմանությունները, 

ադապտացիաները, փոխադրումները, գրականության, գիտության, արվեստի 

ստեղծագործությունների այլ վերափոխումները, որոնք համապատասխանում 

են սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթներին, 

- ստեղծագործությունների ժողովածուները (հանրագիտարանները, 

անթոլոգիաները), տվյալների բազաները և այլ կազմածո 

ստեղծագործությունները, որոնք ըստ իրենց պարունակության ընտրության և 

(կամ) տեղաբաշխման ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք են.   

ժգ) տառատեսակները. 
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Հոդված 6. Հեղինակը 

 

Հեղինակ է ճանաչվում այն ֆիզիկական անձը, ով ստեղծել է 

ստեղծագործությունըֈ 

 

Հոդված 7.  Համահեղինակությունը 

 

 1.  Երկու կամ ավելի անձանց համատեղ ստեղծագործական 

աշխատանքով ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային 

իրավունքը պատկանում է համահեղինակներին համատեղ՝ անկախ 

ստեղծագործության կառուցվածքիցֈ 

2. Ստեղծագործությունն ամբողջությամբ օգտագործելու իրավունքը 

պատկանում  է համահեղինակներին համատեղֈ Համահեղինակների փոխ-

հարաբերությունները սահմանվում են նրանց  միջև կնքված պայմանագրովֈ 

Հոդված 8. Հեղինակության կանխավարկածը 

 

1. Հեղինակ է ճանաչվում այն անձը, ում անունը որպես հեղինակ նշված 

է ստեղծագործության վրա, կամ ում անունը որպես հեղինակ նշված  է 

ստեղծագործությունը հրապարակելիս, կամ ում անունը  որպես հեղինակ 

նշված է գույքային իրավունքները  կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող 

համապատասխան կազմակերպությունում, կամ նոտարի մոտ, կամ օրենքով 

համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ կազմակերպություններում ի 

պահ  հանձնված ստեղծագործության օրինակի վրա, քանի դեռ հակառակն 

ապացուցված չէֈ Սույն դրույթը կիրառվում է նաև այն դեպքերում, երբ այդ 

անունը կեղծանուն է, և կեղծանունով հանդես եկող հեղինակի անձը կասկած 

չի հարուցումֈ 

 

Հոդված  9. Հեղինակային իրավունքի ծագումը և դրա մասին ծանուցումը 

 

1.  Ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային  իրավունքը ծագում է 

ստեղծագործության  ստեղծման փաստովֈ   Ստեղծագործությունը համարվում 

է ստեղծված, եթե այն արտահայտված է  ընկալելու հնարավորություն  

թույլատրող որևէ օբյեկտիվ ձևով և կախված չէ այդ իրավունքի պաշտոնական 

հաստատագրումից, ստեղծագործության գրանցումից և որևէ այլ գործողության 

կատարումիցֈ 
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2. Բացառիկ գույքային իրավունքները տիրապետող անձը (hեղինակը 

կամ սույն օրենքով նախատեսված կարգով դրանք տիրապետող այլ անձը) 

հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցելու նպատակով կարող է  

օգտագործել հեղինակային իրավունքի պահպանության նշանը, որը 

զետեղվում է ստեղծագործության  բնօրինակի կամ յուրաքանչյուր օրինակի 

վրա և կազմված է ՝ 

ա)  շրջանագծի մեջ վերցված լատինական «C» տառից. 

բ) բացառիկ գույքային իրավունքները տիրապետող անձի անունից կամ 

անվանումից. 

գ)  ստեղծագործության առաջին լույսընծայման տարեթվիցֈ 

 

Հոդված 13. Հեղինակի գույքային իրավունքները 

 

1. Գույքային իրավունքներն ապահովում են հեղինակի նյութական 

շահերը տալով հեղինակին բացառիկ իրավունք` թույլատրելու կամ արգելելու 

իր ստեղծագործության կամ դրա օրինակների օգտագործումըֈ 

Հեղինակը բացառիկ իրավունք ունի օգտագործելու  իր 

ստեղծագործությունը  ցանկացած ձևով և եղանակով, ինչպես նաև երրորդ 

անձանց թույլատրելու կամ արգելելու  դրա օգտագործումը, մասնավորապես` 

ա)  ստեղծագործության վերարտադրումը (վերարտադրման իրավունք). 

բ)  ստեղծագործության տարածումը (տարածման իրավունք). 

գ) ստեղծագործության բնօրինակը կամ օրինակները վարձույթով տալը 

(վարձույթով տալու իրավունք). 

դ) ստեղծագործության բնօրինակի կամ օրինակների փոխատվությունը 

(փոխատվության իրավունք). 

ե)  ստեղծագործության թարգմանումը (թարգմանության իրավունք). 

զ) ստեղծագործության վերամշակումը, վերադաշնակումը, 

նկարազարդումը, հարմարեցումը և այլ ձևերով վերափոխումը (վերափոխման  

իրավունք).   

է) ստեղծագործության հաղորդումը հանրությանը (հանրությանը 

հաղորդման իրավունք). 

ը) ստեղծագործության հրապարակային կատարումը (հրապարակային 

կատարման իրավունք). 

թ)  ստեղծագործության հրապարակային ցուցադրումը (հրապարակային 

ցուցադրման իրավունք). 
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ժ)  ստեղծագործության հեռարձակումը (հեռարձակման իրավունք). 

ժա) ստեղծագործության հեռարձակման միաժամանակյա կամ հետագա 

վերահեռարձակումը (վերահեռարձակման  իրավունք).   

ժբ) ստեղծագործության հաղորդումը մալուխով կամ համանման 

միջոցներով (մալուխով հաղորդման իրավունք). 

ժգ) Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը չհակասող այլ  

ձևերով ու եղանակներով օգտագործումֈ 

2. Հեղինակն իրավունք ունի նաև արգելելու ստեղծագործության՝ առանց 

իր թույլտվության պատրաստված  օրինակների ներմուծումըֈ  

4. Հեղինակային վարձատրության չափը և վճարման կարգը սահմանվում 

են  պայմանագրով, որը կնքվում է՝ 

ա)  հեղինակի և ստեղծագործությունն օգտագործողի  միջև.  

բ) գույքային իրավունքները կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող  

կազմակերպության և ստեղծագործությունն օգտագործող անձանց միջև. 

գ) բացառիկ գույքային իրավունքները տիրապետող անձանց և  

օգտագործողների միջևֈ 

 

5. Ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման,  

հեռարձակման, ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության, 

վարձույթով տալու,  դեկորատիվ-կիրառական արվեստի 

ստեղծագործություններն արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու համար 

հեղինակային վարձատրության նվազագույն դրույքաչափերը սահմանում է 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունըֈ 

 

 

Հոդված 22. Ստեղծագործության ազատ օգտագործումը 

 

1. Ազատ օգտագործում է համարվում առանց հեղինակի 

համաձայնության և  վարձատրության, սակայն հեղինակի անվան և 

ստեղծագործության սկզբնաղբյուրի պարտադիր նշումով, ստեղծագործության 

օգտագործումը, որը չի հակասում ստեղծագործության բնականոն 

օգտագործման պահանջներին և չի վնասում ստեղծագործության նկատմամբ 

հեղինակի օրինական շահերըֈ  

 2. Ազատ օգտագործմամբ թույլատրվում է՝ 
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 ա) գիտական, հետազոտական, բանավիճային, քննադատական և 

տեղեկատվության նպատակով օրինական ճանապարհով հրապարակված 

ստեղծագործության քաղվածքների մեջբերումը (ցիտումը) բնագրով կամ 

թարգմանաբար, այդ թվում` թերթերի և ամսագրերի հոդվածներից 

քաղվածքների վերարտադրումը մամուլի տեսության ձևով՝ մեջբերման 

նպատակն արդարացնող ծավալով. 

բ)  օրինական ճանապարհով հրապարակված  գրական  և արվեստի 

ստեղծագործությունների ու դրանցից քաղվածքների օգտագործումը լուսաբա-

նման նպատակով՝  ուսուցողական բնույթի հրատարակություններում, 

հեռարձակող կազմակերպության հաղորդումներում, ձայնագրություններում և 

տեսագրություններում՝ ուսուցումը լուսաբանելու նպատակն արդարացնող 

ծավալով, իսկ տվյալների բազաների օգտագործման դեպքում՝ ուսուցումը 

լուսաբանելու համար՝ ոչ առևտրային նպատակն արդարացնող ծավալով. 

գ) տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական ու կրոնական ընթացիկ 

հարցերին վերաբերող և օրինական ճանապարհով մամուլում հրապարակված 

հոդվածների կամ նմանօրինակ հեռարձակված ստեղծագործությունների 

վերարտադրումը մամուլում և հեռարձակումը, եթե հեղինակը նման 

օգտագործումը նախապես չի արգելել. 

 ե) լուսանկարչության, կինոարվեստի, հեռարձակման միջոցներով 

ընթացիկ իրադարձությունների մասին հաղորդման նպատակով դրանց 

ընթացքում տեսած կամ լսած գրական և արվեստի ստեղծագործությունների 

վերարտադրումը և հրապարակային հաղորդումը՝ տեղեկատվության 

նպատակն արդարացնող ծավալով. 

  ը)  oրինական ճանապարհով հրապարակված  ստեղծագործության  

ուռուցիկ կետային տպատառերով կամ կույրերի համար նախատեսված այլ 

հատուկ եղանակներով վերարտադրումը առանց շահույթ ստանալու, 

բացառությամբ հատուկ այդպիսի եղանակով ստեղծված 

ստեղծագործությունների վերարտադրման. 

թ) ցուցահանդեսներում, աճուրդներում, տոնավաճառներում կամ 

հավաքածուներում ցուցադրված ստեղծագործությունների վերարտադրումն ու  

տարածումը այդ նպատակով հրատարակվող կատալոգներում ցուցադրումը 

կազմակերպող անձի կողմից՝  նշելով յուրաքանչյուր ստեղծագործության 

անվանումն ու հեղինակի անունը, եթե դրանք նշված են օգտագործված 

ստեղծագործության վրա. 

ժ) հրապարակված ստեղծագործության վերափոխումը, եթե՝ 
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- այն անձնական կամ այլ ներքին նպատակների համար վերափոխություն է 

և նախատեսված կամ մատչելի չէ հանրությանը, 

- այն վերափոխվում է պարոդիայի (ծաղրագրության) կամ ծաղրանկարի՝ 

պայմանով, որ շփոթություն չի առաջացնի ստեղծագործության բնագրի 

(սկզբնաղբյուրի) նկատմամբֈ 

  

    

        Հոդված 23. Ստեղծագործության վերարտադրումը անձնական  

նպատակով     

   

Առանց հեղինակի համաձայնության և առանց հեղինակային 

վարձատրության   թույլատրվում է օրինական ճանապարհով հրապարակված  

ստեղծագործության վերարտադրումը  բացառապես անձնական, ոչ 

առևտրային նպատակներով օգտագործելու համար, եթե դրանով չեն վնասվում 

հեղինակի օրինական շահերըֈ 

Սույն դրույթը չի տարածվում շինությունների և համանման կառույցների 

տեսքով ճարտարապետական ստեղծագործությունների, մեքենայաընթեռնելի 

տվյալների բազաների կամ դրանց էական մասերի, համակարգչային 

ծրագրերի,  ամբողջական գրքերի,  տպագրված նոտային տեքստերի 

վերարտադրման վրա, եթե սույն օրենքով այլ բան նախատեսված չէֈ 

 

 

Հոդված 24. Ստեղծագործության  վերարտադրումն արտատպման  

                      եղանակով  (ռեպրոգրաֆիական վերարտադրություն)  

 

1. Արտատպման եղանակով վերարտադրում է համարվում գրավոր կամ 

այլ գրաֆիկական ստեղծագործության բնօրինակի կամ պատճենի մեկ կամ 

ավելի օրինակների ցանկացած չափի (մեծացված կամ փոքրացված) և ձևի 

ճշգրիտ վերարտադրումը լուսապատճենման կամ տեխնիկական այլ 

եղանակներով, բացառությամբ տպագրական տպաձևերի  եղանակների  

կիրառմանֈ 

2. Արտատպման եղանակով վերարտադրումը չի ընդգրկում նշված 

պատճենի էլեկտրոնային (ներառյալ` թվային), օպտիկական կամ այլ 

մեքենայաընթեռնելի տեսքով պահպանումը կամ վերարտադրումըֈ 
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3. Առանց հեղինակի համաձայնության և առանց հեղինակային 

վարձատրության, սակայն հեղինակի անվան և սկզբնաղբյուրի պարտադիր 

նշումով ու առանց շահույթ ստանալու թույլատրվում է՝ 

ա) օրինական ճանապարհով լույս ընծայված ստեղծագործության 

արտատպման եղանակով մեկ օրինակի վերարտադրումը  գրադարանների և 

արխիվների, կրթական և մշակութային հաստատությունների կողմից՝ կորած 

կամ վնասված օրինակների վերականգնման կամ փոխարինման նպատակով, 

ինչպես նաև այլ գրադարաններում ստեղծագործության օրինակի կորստյան 

դեպքում դրանց օրինակ տրամադրելու համար, եթե սովորական 

պայմաններում այդպիսի օրինակի ձեռքբերումն այլ ճանապարհով անհնարին 

է. 

բ)  ժողովածուներում, թերթերում և այլ պարբերական հրատարա-

կություններում օրինական ճանապարհով լույս ընծայված առանձին 

հոդվածների, փոքրածավալ ստեղծագործությունների և լույս ընծայված այլ 

գրավոր ստեղծագործությունների կարճ հատվածների արտատպման 

եղանակով մեկ օրինակի վերարտադրումը   գրադարանների ու արխիվների 

կողմից՝ ուսումնական և գիտահետազոտական նպատակներով (ֆիզիկական 

անձանց պահանջով), ինչպես նաև կրթական հաստատությունների կողմից՝ 

լսարանային պարապմունքների համար, բացառությամբ համակարգչային 

ծրագրերի. 

գ) ամբողջական գրքի մեկ օրինակի վերարտադրումը  արտատպման 

եղանակով, եթե այդպիսի ստեղծագործությունը տպագրությունից դուրս է եկել 

ոչ պակաս, քան երկու տարի առաջ. 

դ) երաժշտական ստեղծագործության տպագրված նոտային տեքստի մեկ 

օրինակի ձեռագիր վերարտադրումըֈ    

   

           

Հոդված 29. Ժողովածո ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային  

                 իրավունքը 

 

1. Ժողովածո կամ այլ կազմածո ստեղծագործության կազմողին, 

տվյալների բազա ստեղծողին է   պատկանում դրանց պարունակության 

ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք հանդիսացող ընտրության ու 

տեղաբաշխման նկատմամբ հեղինակային իրավունքըֈ 
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2. Կազմողն օգտվում է հեղինակային իրավունքից, եթե պահպանել է 

ժողովածուում ընդգրկված յուրաքանչյուր ստեղծագործության հեղինակի 

իրավունքներըֈ 

3. Ժողովածուում ընդգրկված ստեղծագործությունների հեղինակներն 

իրավասու են օգտագործելու իրենց ստեղծագործությունները` անկախ 

ժողովածո ստեղծագործությունիցֈ 

4. Կազմողի հեղինակային իրավունքն արգելք չի հանդիսանում այլ 

անձանց իրականացնելու նույն ստեղծագործությունների ընտրությունն ու 

տեղաբաշխումն իրենց ժողովածո ստեղծագործություններում, եթե 

պահպանված են սույն հոդվածի                                                                             

երկրորդ  մասի պահանջներըֈ 

 

 

Հոդված 30.  Թարգմանության կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործության  

                  նկատմամբ  հեղինակային իրավունքը 

 

1. Թարգմանությունները և այլ ածանցյալ  ստեղծագործություններն  

ինքնուրույն ստեղծագործություններ են և պահպանվում են որպես 

բնօրինակներֈ  

2. Թարգմանիչներին կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործությունների 

հեղինակներին է պատկանում իրենց կատարած թարգմանությունների, 

վերափոխումների, հարմարեցումների կամ այլ վերամշակումների նկատմամբ 

հեղինակային իրավունքը՝ անկախ թարգմանվող կամ վերամշակվող 

ստեղծագործության հեղինակային իրավունքի օբյեկտ համարվելու 

հանգամանքիցֈ  

3. Թարգմանիչը կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործության հեղինակն 

օգտվում է հեղինակային իրավունքից, պայմանով, որ պահպանված են 

թարգմանության կամ այլ վերափոխման  ենթարկված ստեղծագործության 

նկատմամբ  հեղինակի իրավունքներըֈ 

4. Թարգմանչի կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործության նկատմամբ 

հեղինակային իրավունքն արգելք չի հանդիսանում այլ անձանց 

իրականացնելու նույն ստեղծագործությունների իրենց թարգմանությունները 

կամ այլ վերափոխումները, եթե պահպանված են սույն հոդվածի երրորդ 

մասով նախատեսված  պահանջներըֈ                                                                                                      
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Հոդված 31.  Կոլեկտիվ ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային  

                   իրավունքը 

 

1. Կոլեկտիվ ստեղծագործություն է համարվում  որևէ անձի (այսուհետ՝ 

կազմակերպող անձ) նախաձեռնությամբ և պատասխանատվությամբ երկու 

կամ ավելի ֆիզիկական անձանց ստեղծած ստեղծագործությունըֈ 

2. Կոլեկտիվ ստեղծագործության ստեղծումը կազմակերպող անձինք, 

ովքեր լույս են ընծայում հանրագիտարաններ, հանրագիտարանային 

բառարաններ, գիտական աշխատությունների պարբերական և 

շարունակական ժողովածուներ, թերթեր, ամսագրեր և այլ պարբերական 

հրատարակություններ, բացառիկ իրավունք ունեն ամբողջությամբ  

օգտագործելու այդպիսի ստեղծագործությունըֈ  Այդ անձինք իրավասու են 

նշելու իրենց անունը (պարբերականի անվանումը) կամ պահանջելու նման 

նշում՝ տվյալ կոլեկտիվ ստեղծագործության ցանկացած օգտագործման 

դեպքումֈ   

3. Կոլեկտիվ ստեղծագործության մեջ ընդգրկված ստեղծագոր-

ծությունների հեղինակները պահպանում են իրենց ստեղծագործություններն 

այլ ձևով և եղանակով  օգտագործելու բացառիկ իրավունքը, եթե 

պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէֈ 

4. Կազմակերպող անձը  ստեղծագործության հեղինակ չէֈ    

 

Հոդված 33. Ծառայողական ստեղծագործության նկատմամբ  

                      հեղինակային  իրավունքը 

 

1. Գործատուի ծառայողական հանձնարարությունների կամ 

ծառայողական պարտականությունների կատարման կարգով աշխատողի 

կողմից ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքները 

պատկանում են գործատուին, եթե հեղինակի և գործատուի միջև կնքված 

պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէֈ 

2. Հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագիրը հեղինակի 

համար կարող է  նախատեսել վարձատրություն ծառայողական 

ստեղծագործության օգտագործման յուրաքանչյուր ձևի համար դրա 

հաշվարկման ու վճարման կարգը և պարունակել ստեղծագործության 

օգտագործման այլ պայմաններֈ  



11 

 

3. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում ծառայողական հանձնա-

րարությունների կամ պարտականությունների կարգով ստեղծված 

հանրագիտարանների, հանրագիտարանային բառարանների, գիտական 

աշխատությունների, պարբերական ու շարունակական ժողովածուների, 

թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերական հրատարակությունների վրաֈ 

 

  

Հոդված 37. Գույքային իրավունքների  գործողության ժամկետը   

 

1. Հեղինակի գույքային իրավունքները գործում են հեղինակի կյանքի 

ընթացքում և շարունակում են գործել նրա մահից հետո՝ 70 տարիֈ 

2. Համահեղինակությամբ ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ 

գույքային իրավունքները գործում են համահեղինակների կյանքի ընթացքում և 

շարունակում են գործել համահեղինակներից վերջինի մահից հետո՝ 70 տարիֈ 

3.  Կեղծանվամբ կամ անանուն ստեղծագործությունների դեպքում 

հեղինակի գույքային իրավունքները ծագում են ստեղծագործությունն 

օրինական ճանապարհով հանրությանը մատչելի դառնալու պահից  և գործում 

են 70 տարիֈ Եթե նշված ժամկետում կեղծանվամբ կամ անանուն 

ստեղծագործության հեղինակի անձը բացահայտվում է, ապա կիրառվում են 

սույն հոդվածի առաջին  մասում նշված ժամկետներըֈ 

4. Կոլեկտիվ ստեղծագործությունների նկատմամբ գույքային 

իրավունքների գործողության ժամկետը հաշվարկվում է սույն հոդվածի 

երրորդ մասում նշված կարգովֈ 

5.  Եթե ստեղծագործությունը հրատարակվում է մասերով (հատորներով, 

պրակներով, շարքերով, սերիաներով, միջարկներով և այլն) և եթե դրա 

նկատմամբ գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը հաշվարկվում է 

ստեղծագործությունն օրինական ճանապարհով հանրությանը մատչելի 

դարձնելու պահից, ապա գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը 

յուրաքանչյուր մասի համար հաշվարկվում է  առանձինֈ 

7. Գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը լրանալուց հետո 

ստեղծագործությունը դառնում է հանրության սեփականությունըֈ Հանրության 

սեփականություն դարձած ստեղծագործությունը կարող է ազատ օգտագործել 

յուրաքանչյուր անձ՝ առանց հեղինակային վարձատրություն վճարելու, 

սակայն պահպանելով հեղինակի անվան, հեղինակության և համբավի ու 

արժանապատվության իրավունքներըֈ 
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Հոդված 39. Ստեղծագործության օգտագործման թույլտվությունըֈ  

                  Հեղինակային  պայմանագիրը 

 

1. Այլ անձինք ստեղծագործությունը կարող են օգտագործել միայն 

ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքները կրող անձի 

(ստեղծագործության հեղինակ կամ այլ անձ, որին այդ իրավունքներն անցել են 

օրենքով սահմանված կարգով, այսուհետ՝ իրավատեր) թույլտվությամբ՝ 

հեղինակային պայմանագրի հիման վրա, եթե սույն օրենքով այլ բան 

նախատեսված չէֈ 

 

 

 

Հոդված  52. Հարակից իրավունքների ծագման պայմանները և այդ  

                       իրավունքների   մասին ծանուցումը 

 

1. Հարակից իրավունքների ծագման և իրագործման համար գրանցման 

կամ որևէ այլ գործողության կատարում չի պահանջվումֈ 

 

 

Հոդված  55. Հրատարակչի իրավունքը 

 

1. Հրատարակությունների հրատարակչական ձևավորումների 

նկատմամբ բացառիկ իրավունքները պատկանում են տվյալ ձևավորումն 

իրականացրած հրատարակչինֈ 

2. Հրատարակիչն իրավունք ունի արգելելու  կամ թույլատրելու երրորդ 

անձանց իր հրատարակությունների հրատարակչական ձևավորումների 

վերարտադրությունըֈ 

3. Հրատարակիչը կարող է իրեն պատկանող գույքային իրավունքները 

պայմանագրով  լրիվ կամ մասնակիորեն փոխանցել այլ անձիֈ  

4. Հրատարակիչը կարող է պայմանագրով    այլ անձանց փոխանցել նաև 

հրատարակչական ձևավորումն օգտագործելու իրավունքըֈ   Պայմանագրում 

նշվում են օգտագործման ժամկետը, վարձատրության չափն ու վճարման 

կարգը, տարածքը և այլնֈ 
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5. Հրատարակչական ձևավորման նկատմամբ գույքային իրավունքները 

կարող են ժառանգաբար համապարփակ իրավահաջորդության կարգով կամ 

իրավատեր իրավաբանական անձի վերակազմակերպման հետևանքով 

փոխանցվել այլ անձիֈ  

 

Հոդված 56. Անտիպ ստեղծագործությունների պահպանությունը 

 

Ցանկացած անձ, որը գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի 

ավարտից հետո առաջին անգամ օրինական ճանապարհով հրատարակում 

կամ   այլ միջոցներով հանրությանը մատչելի է դարձնում  անտիպ 

ստեղծագործությունը, օգտվում է  հեղինակի՝ սույն  օրենքով  նախատեսված  

գույքային իրավունքներին համարժեք իրավունքներիցֈ  

 

                                

 Հոդված 57. Քննադատական և գիտական  աշխատությունների  

                       հրատարակությունների նկատմամբ իրավունքը      

          

1. Ցանկացած անձ, որը  պատրաստում է հանրության  սեփականությունը 

դարձած աշխատությունների քննադատական կամ գիտական  

հրատարակությունները, որոնք էականորեն տարբերվում են տվյալ 

աշխատության արդեն հայտնի հրատարակություններից, օգտվում է 

հեղինակի՝ սույն  օրենքով  նախատեսված  գույքային իրավունքներին 

համարժեք իրավունքներիցֈ  

2.  Սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթը տարածվում է նաև այն 

դեպքերի վրա, երբ հանրության սեփականություն դարձած աշխատությունն 

ինքնին հեղինակային իրավունքի օբյեկտ չէֈ 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Հոդված 59. Տվյալների բազա պատրաստողի իրավունքները 

 

1. Տվյալների բազա պատրաստողն իրավունք ունի արգելելու  տվյալների 

բազայի ամբողջ պարունակության կամ դրա որակապես և (կամ) քանակապես 

էական մասի դուրսհանումը և (կամ) վերաօգտագործումըֈ 

2. Սույն օրենքի իմաստով՝ 
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  ա) դուրսհանում է համարվում  տվյալների բազայի  ամբողջ 

պարունակությունը կամ դրա էական մասը մշտապես կամ 

ժամանակավորապես ցանկացած միջոցներով կամ եղանակով  մեկ այլ 

միջավայր փոխանցելը. 

  բ) վերաօգտագործում է համարվում տվյալների բազայի ամբողջ  

պարունակությունը կամ դրա էական մասը  հանրությանը մատչելի դարձնելու 

ցանկացած ձև՝ օրինակների տարածման, վարձույթով տալու, ուղիղ կապի 

ռեժիմի (on-line) կամ փոխանցման այլ ձևերի միջոցովֈ 

  Տվյալների բազայի բնօրինակի կամ օրինակների փոխատվությունը 

հանրության համար մատչելի հաստատության միջոցով  դուրսհանում  և (կամ) 

վերաօգտագործում չի համարվումֈ 

3. Սույն հոդվածի առաջին մասով նախատեսված իրավունքը կարող է 

կիրառվել անկախ տվյալների բազայի պարունակության հեղինակային 

իրավունքի կամ հարակից իրավունքների պահպանությունից կամ 

պահպանության առարկա լինելուց  և չպետք է  վնասի տվյալների բազայում 

ընդգրկված ստեղծագործությունների հեղինակների իրավունքները կամ 

հարակից իրավունքներըֈ  

4. Տվյալների բազայի պարունակության ոչ էական մասերի կրկնվող կամ 

հետևողական դուրսհանումը և (կամ) վերաօգտագործումը չի թույլատրվում, 

եթե այդ գործողությունները հակասում են տվյալների բազայի բնականոն 

օգտագործման պահանջներին կամ անհիմն վնասում  են տվյալների բազա  

պատրաստողի  օրինական շահերըֈ 

5. Տվյալների բազա պատրաստողը  կարող է իրեն պատկանող գույքային 

իրավունքները պայմանագրով լրիվ կամ մասնակիորեն փոխանցել այլ անձիֈ 

 Տվյալների բազա պատրաստողը  կարող է պայմանագրով այլ անձանց 

տրամադրել նաև տվյալների բազայի օգտագործման իրավունքըֈ 

Պայմանագրում նշվում են տվյալների բազայի  օգտագործման եղանակն ու 

ժամկետը, վարձատրության չափն ու վճարման կարգը, տարածքը և այլնֈ 

6. Տվյալների բազայի նկատմամբ սույն հոդվածով նախատեսված 

գույքային իրավունքները կարող են ժառանգաբար համապարփակ 

իրավահաջորդության կարգով կամ իրավատեր իրավաբանական անձի 

վերակազմակերպման հետևանքով փոխանցվել այլ անձիֈ 
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Հոդված  61. Հարակից իրավունքների գործողության ժամկետները 

 

5. Հրատարակչի իրավունքը ծագում է ստեղծագործության 

հրատարակման պահից և գործում է 50 տարիֈ 

6. Տվյալների բազա պատրաստողի իրավունքները ծագում են տվյալների 

բազայի պատրաստումն ավարտելու պահից և գործում են  15 տարիֈ 

Եթե մինչև նշված ժամկետի ավարտը տվյալների բազան որևէ եղանակով 

մատչելի է դարձել հանրությանը, ապա տվյալների բազա պատրաստողի 

գույքային իրավունքների պահպանության ժամկետը հաշվարկվում է 

տվյալների բազան առաջին անգամ հանրությանը մատչելի դառնալու պահիցֈ  

7. Անտիպ ստեղծագործության նկատմամբ իրավունքները ծագում են 

առաջին անգամ օրինական ճանապարհով դրա հրատարակման կամ այլ 

միջոցներով հանրությանը մատչելի դարձնելու պահից և գործում են 25 տարիֈ 

8. Քննադատական և գիտական  աշխատությունների  

հրատարակությունների նկատմամբ իրավունքները ծագում են 

ստեղծագործության  առաջին օրինական հրատարակման պահից և գործում են 

30 տարիֈ 

9. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են 

համապատասխան նշված իրադարձությանը հաջորդող տարվա հունվարի 

մեկիցֈ 

 

 

ԳԼՈՒԽ 5 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

  

Հոդված 65.  Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների  

                    խախտում համարվող գործողությունները 

 

1. Սույն օրենքով պահպանվող ստեղծագործության կամ դրա էական 

մասի կամ հարակից իրավունքների օբյեկտի ցանկացած օգտագործում  

անօրինական է, եթե նախապես, մինչև նման օգտագործումը  ձեռք չի  բերվել  

հեղինակային իրավունքի  կամ հարակից իրավունքների իրավատիրոջ 

թույլտվությունըֈ  



16 

 

Ստեղծագործության էական մաս է համարվում   ստեղծագործության 

որևէ մասը, որը տվյալ ստեղծագործությանը ծանոթ ցանկացած անձ 

ինքնուրույն կարող է նույնականացնել որպես այդ ստեղծագործության մասֈ 

2. Անձը, որը չի կատարում սույն օրենքի պահանջները, համարվում է 

հեղինակային իրավունքը կամ հարակից իրավունքները խախտողֈ  

3. Առանց իրավատիրոջ թույլտվության պատրաստված կամ տարածված 

իրավունքի օբյեկտի օրինակները համարվում են  կեղծ կամ նմանակված 

(կոնտրաֆակտ)ֈ     

Նմանակված օրինակ է համարվում նաև Հայաստանի Հանրապե-

տությունում սույն օրենքով պահպանվող ստեղծագործության, հնչյունագրի 

(կամ տեսագրության) այն օրինակը, որն առանց հեղինակային իրավունքի և 

հարակից իրավունքների իրավատերերի համաձայնության Հայաստանի 

Հանրապետություն է ներմուծվում այլ պետություններից, որտեղ այդ 

ստեղծագործությունը, հնչյունագիրը (կամ տեսագրությունը) երբևէ չի 

պահպանվել, կամ դադարել է դրա պահպանությունըֈ 

4. Ուրիշի ստեղծագործությունից մտքեր, հատվածներ քաղելը առանց 

դրանց ստեղծագործական վերամշակման և առանց ձեռքբերման 

սկզբնաղբյուրի նշման և որպես իրենը ներկայացնելը կամ 

ստեղծագործությունն ամբողջությամբ իր անունով ներկայացնելը համարվում 

է գրագողությունֈ 

5. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների խախտման 

համար նախատեսվում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված 

կարգովֈ 

 

 

Հոդված 66. Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների    

                   պաշտպանությունը 

 

1. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատերն 

իր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով կարող է Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դիմել դատարանֈ 

2. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատերն 

իր  իրավունքները պաշտպանելու նպատակով, դատական կարգով, իր 

իրավունքները խախտողից կարող է  պահանջել՝ 

         ա)  իր իրավունքների ճանաչում. 
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բ)  մինչև իրավախախտումը գոյություն ունեցող դրության վերականգնում 

և իրավունքը խախտող կամ խախտման վտանգ պարունակող 

գործողությունների կասեցում. 

գ)  նմանակված օրինակների, դրանց պատրաստման համար 

օգտագործվող նյութերի ու սարքավորումների բռնագրավում կամ ոչնչացում. 

դ)  վնասի հատուցում (ներառյալ՝ բաց թողնված օգուտը)` օրենքով 

սահմանված կարգով. 

 ե)    հոնորարի կամ վարձատրության կրկնակի չափով փոխհատուցում, 

որը իրավատերը կստանար, եթե իրավախախտողը թույլտվություն ունենար 

հեղինակային իրավունքի օբյեկտի օգտագործման համար, կամ փաստացի 

խախտման վնասին համարժեք վնասների հատուցում, ներառյալ՝ բաց 

թողնված օգուտը. 

զ) դատական վճռի հրապարակումը Հայաստանի Հանրապետությունում 

գործող զանգվածային լրատվության միջոցներով՝ դատարանի կողմից 

նախատեսված չափով և մասով, իրավախախտողի ծախսերի հաշվին. 

է) իր իրավունքների պաշտպանության հետ կապված՝ Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված այլ միջոցների կիրառումֈ 

4. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատերը 

կարող է պահանջել, որ այն անձինք, ովքեր որևէ կերպ առնչվում են սույն 

օրենքով պահպանվող իրավունքների խախտմանը (արտադրողներ, 

տպագրողներ, ներկրողներ, նմանակված օրինակներ կամ իրավախախտում 

առաջացնող սարքավորումներ տիրապետողներ), պահանջի դեպքում 

անմիջապես տեղեկություններ հայտնեն կեղծ օրինակների արտադրությանը և 

տարածմանը մասնակցող երրորդ անձանց, ինչպես նաև  այդ օրինակների 

ձեռքբերման աղբյուրների ու տարածման ուղիների մասին և ներկայացնեն 

խախտմանն առնչվող փաստաթղթերըֈ  

Սույն մասում նշված անձինք, որոնք հրաժարվում են տրամադրել 

պահանջված տեղեկությունը կամ փաստաթղթերը, պատասխանատվություն 

են կրում այն վնասների համար, որոնք կարող են պատճառվել նշված 

պարտականությունը կատարելուց հրաժարվելու հետևանքովֈ 

5. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատիրոջ 

չպահանջած  նմանակված օրինակները, ինչպես նաև դրանց ստեղծման և 

վերարտադրման համար օգտագործված նյութերն ու սարքավորումները 

դատարանի վճռով կարող են ոչնչացվելֈ 
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Հոդված 68. Իրավունքների կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվության   

                      պաշտպանությունը 

 

1. Ցանկացած անձ,  որը գիտակցաբար՝ 

ա)  առանց թույլտվության վերացնում կամ փոխում է հեղինակային 

իրավունքի  և հարակից իրավունքների  կառավարման վերաբերյալ ցանկացած 

էլեկտրոնային տեղեկատվությունը, 

բ) տարածում է, տարածման նպատակով ներմուծում, հեռարձակում, 

հանրությանը հաղորդում կամ մատչելի է դարձնում սույն օրենքով 

պահպանվող ստեղծագործությունը կամ հարակից իրավունքների օբյեկտը, 

որի վրա իրավունքների կառավարման վերաբերյալ էլեկտրոնային 

տեղեկատվությունը վերացվել  կամ փոփոխվել է առանց թույլտվության,  

գ) գիտակցում է կամ բավականաչափ հիմքեր ունի գիտակցելու, որ 

այդպիսի գործողություններով նա դրդում, հնարավորություն է տալիս, 

նպաստում է հեղինակային իրավունքի կամ հարակից  իրավունքների որևէ 

խախտման կամ թաքցնում է դա՝  

ենթարկվում է  հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների  

խախտման համար  նախատեսված պատասխանատվությանը համարժեք 

պատասխանատվությանֈ  

2. Իրավունքների կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվություն է 

համարվում իրավատերերի կողմից տրամադրված ցանկացած 

տեղեկատվություն, որը նույնականացնում է ստեղծագործությունը կամ 

հարակից իրավունքների օբյեկտը, հեղինակին կամ հարակից իրավունքների 

իրավատերերին կամ   ստեղծագործության կամ հարակից իրավունքների  

օբյեկտի օգտագործման  պայմանների և ժամկետների մասին 

տեղեկատվությունը  և այդպիսի տեղեկատվություն պարունակող կամ 

ներկայացնող համապատասխան  թվերը կամ  կոդերը, որոնք նշված են  

ստեղծագործության կամ հարակից իրավունքների օբյեկտի օրինակի վրա կամ 

ի հայտ են գալիս ստեղծագործությունը կամ հարակից իրավունքների  օբյեկտը 

հանրությանը հաղորդելիսֈ 

 

 

Հոդված 69. Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների  

                     խախտման վերաբերյալ հայցի ապահովման միջոցները 
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1. Դատարանը կարող է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-

կան դատավարության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, գործին 

մասնակցող անձանց դիմումի հիման վրա կամ իր նախաձեռնությամբ հայցի 

ապահովման միջոցներ ձեռնարկել՝ արգելանք դնել ստեղծագործությունների, 

տվյալների բազաների, հնչյունագրերի կամ տեսագրությունների ենթադրվող 

նմանակված բոլոր օրինակների, ինչպես նաև դրանց ստեղծման և 

վերարտադրման համար նախատեսված նյութերի ու սարքավորումների վրա, 

արգելել որոշակի գործողությունների կատարումըֈ 

2. Դատարանն իրավասու է արգելելու նմանակված  օրինակների, 

ներառյալ` ներմուծված օրինակների մուտքն առևտրային ցանց այդ 

ապրանքների մաքսազերծումից հետո, ինչպես նաև միջոցներ ձեռնարկել, որ  

այն օրինակները, որոնք նմանակված են ճանաչվել, հանվեն առևտրային 

ցանցից իրավախախտողի հաշվին՝ առանց  փոխհատուցման և առանց 

իրավատիրոջը վնաս պատճառելու, կամ ոչնչացվենֈ    

  3. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների խախտման 

դեպքում  ներկայացված կամ հետագայում ներկայացվելիք քաղաքացիական 

հայցի ապահովման նպատակով դատարանն իրավունք ունի անմիջականորեն 

կալանք դնելու ենթադրվող նմանակված բոլոր օրինակների, ինչպես նաև 

դրանց ստեղծման և վերարտադրման համար նախատեսված նյութերի ու 

սարքավորումների վրա, անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանք առգրավելու և 

ոչնչացնելուֈ 

 

Հոդված 73. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը 

 

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող տասներորդ օրվանիցֈ 

 

04.07.2006 

ՀՕ-142 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

                                                               Ընդունվել է ՀՀ ԱԺ կողմից 05.05. 1998 թ. 

ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԲԱԺԻՆ  

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  

Գ Լ ՈՒ Խ  62 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ  

        Հոդված 1100. Մտավոր սեփականության օբյեկտները 

2. Մտավոր գործունեության արդյունքներ են`  

1) գիտության, գրականության և արվեստի ստեղծագործությունները.  

 

        Հոդված 1101. Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ  

                               իրավունքների ծագման հիմքերը 

 

1. Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքները ծագում 

են դրանց ստեղծման փաստի ուժով կամ լիազորված պետական մարմնի 

կողմից սույն օրենսգրքով կամ այլ օրենքով նախատեսված դեպքերում և 

կարգով` այդ օբյեկտներին իրավական պահպանություն տրամադրելու 

հետևանքով:  

 

 

Հոդված 1103. Հեղինակության իրավունք 

 

1. Մտավոր գործունեության արդյունքի հեղինակի իրավունքը 

(հեղինակության իրավունքը) անձնական ոչ գույքային իրավունք է և կարող է 

պատկանել միայն այն անձին, ում ստեղծագործական աշխատանքով 

ստեղծվել է մտավոր գործունեության արդյունքը:  

2. Հեղինակության իրավունքն անօտարելի ու անփոխանցելի է և գործում է 

անժամկետ:  
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3. Եթե արդյունքն ստեղծվել է երկու կամ ավելի անձանց համատեղ 

ստեղծագործական աշխատանքով, նրանք համարվում են համահեղինակներ:  

 

         Հոդված 1104. Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ  

                      բացառիկ իրավունքները 

 

1. Մտավոր գործունեության արդյունքների կամ քաղաքացիական 

շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների և ծառայությունների 

անհատականացման միջոցների (այսուհետ` անհատականացման միջոցներ) 

նկատմամբ գույքային իրավունքների տիրապետողը մտավոր 

սեփականության այդ օբյեկտն իր հայեցողությամբ ցանկացած ձևով և 

եղանակով օրինաչափ օգտագործելու բացառիկ իրավունք ունի: 

 

       Հոդված 1106. Լիցենզային պայմանագիր 

 

1. Լիցենզային պայմանագրով մտավոր գործունեության արդյունքի կամ 

անհատականացման միջոցի նկատմամբ բացառիկ իրավունք ունեցող կողմը 

(լիցենզատուն) մյուս կողմին (լիցենզառուին) թույլատրում է օգտագործել 

մտավոր սեփականության համապատասխան օբյեկտը:  

2. Լիցենզային պայմանագիրը ենթադրվում է հատուցելի: Լիցենզային 

պայմանագրում պետք է սահմանվեն վարձատրության չափը և (կամ) այն 

որոշելու կարգն ու դրա վճարման ժամկետները:  

3. Լիցենզային պայմանագիրը պետք է սահմանի տրամադրվող 

իրավունքները, դրանք օգտագործելու սահմանները և ժամկետները:  

Գ Լ ՈՒ Խ  63 

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

    Հոդված 1111. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտները 

 

1. Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ստեղծագործական գործունեության 

արդյունք համարվող գիտության, գրականության և արվեստի 

ստեղծագործությունների վրա` անկախ ստեղծագործության նշանակությունից 

ու արժանիքներից, ինչպես նաև այն արտահայտելու եղանակից:  
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2. Ստեղծագործությունը պետք է արտահայտվի բանավոր, գրավոր կամ այն 

ընկալելու հնարավորությունը թույլատրող այլ օբյեկտիվ ձևով:  

3. Գրավոր կամ այլ կերպ նյութական կրիչի (ձեռագրի, մեքենագրի, նոտագրի, 

տեխնիկական միջոցների օգնությամբ ամրակայված` ներառյալ 

ձայնագրությամբ կամ տեսագրությամբ արտահայտված, երկչափ կամ 

ծավալային-տարածքային ձևով պատկերի վրա ամրագրված և այլն) վրա 

արտահայտված ստեղծագործությունը համարվում է օբյեկտիվ ձև ունեցող` 

անկախ երրորդ անձանց համար այն մատչելի լինելուց:  

4. Նյութական կրիչի վրա չարտահայտված բանավոր կամ այլ 

ստեղծագործությունը համարվում է օբյեկտիվ ձև ունեցող, եթե այն մատչելի է 

դարձել երրորդ անձանց ընկալման համար (հրապարակային 

արտասանություն, հրապարակային կատարում և այլն):  

5. Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ինչպես հրապարակված, այնպես 

էլ չհրապարակված ստեղծագործությունների վրա:  

6. Հեղինակային իրավունքը չի տարածվում գիտական 

հայտնագործությունների, գաղափարների, սկզբունքների, մեթոդների, 

ընթացակարգերի, տեսակետների, համակարգերի, արարողակարգերի, 

գիտական տեսությունների, մաթեմատիկական բանաձևերի, վիճակագրական 

դիագրամների, խաղի կանոնների վրա, եթե անգամ դրանք արտահայտված, 

նկարագրված, բացահայտված, լուսաբանված են ստեղծագործություններում: 

 

   Հոդված 1112. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտների տեսակները 

 

Հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ են`  

1) գրական (գրական-գեղարվեստական, գիտական, ուսումնական, 

հրապարակախոսական և այլ) ստեղծագործությունները.  

2) դրամատիկական և սցենարային ստեղծագործությունները.  

3) տեքստով և առանց տեքստի երաժշտական ստեղծագործությունները.  

4) երաժշտական դրամատիկական ստեղծագործությունները.  

5) պարարվեստի ստեղծագործությունները և մնջախաղերը.  

6) տեսալսողական ստեղծագործությունները (կինոֆիլմերը, 

հեռուստաֆիլմերը և տեսաֆիլմերը, տեսասլայդային ֆիլմերը, դիաֆիլմերը և 

այլ կինո, հեռուստատեսային և տեսաստեղծագործությունները), 

ռադիոստեղծագործությունները.  
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7) գեղանկարչության, քանդակագործության, գրաֆիկայի, դիզայնի և 

կերպարվեստի այլ ստեղծագործությունները. 

8) դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և բեմական գրաֆիկայի 

ստեղծագործությունները.  

9) ճարտարապետության, քաղաքաշինության և այգեպուրակային արվեստի 

ստեղծագործությունները.  

10) լուսանկարչական ստեղծագործությունները և լուսանկարչությանը 

նմանօրինակ եղանակներով ստացված ստեղծագործությունները.  

11) աշխարհագրությանը, տոպոգրաֆիային և այլ գիտություններին 

վերաբերող աշխարհագրական, երկրաբանական ու այլ քարտեզները, 

նախագծերը, էսքիզները և պլաստիկ ստեղծագործությունները.  

12) համակարգչային ծրագրերը.  

13) տառատեսակները.  

14) սույն օրենսգրքի 1111 հոդվածով սահմանված պահանջներին 

բավարարող այլ ստեղծագործությունները: 

     

 Հոդված 1113. Ստեղծագործության մասերը և ածանցյալ  

                  ստեղծագործությունները 

 

2. Ածանցյալ ստեղծագործություններ են`  

1) այլ ստեղծագործությունների վերամշակումները (մշակումները, 

անոտացիաները, ռեֆերատները, ամփոփումները, տեսությունները, 

բեմականացումները, դաշնակումները և գիտության, գրականության ու 

արվեստի այլ նմանատիպ ստեղծագործությունները).  

2) թարգմանությունները.  

3) ժողովածուները (հանրագիտարանները, անթոլոգիաները), տվյալների 

բազաները և իրենցից ըստ նյութերի ընտրության կամ տեղաբաշխման 

ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք ներկայացնող այլ հավաքածո 

ստեղծագործությունները:  

3. Ածանցյալ ստեղծագործությունները պահպանվում են հեղինակային 

իրավունքով` անկախ այն ստեղծագործության հեղինակային իրավունքի 

օբյեկտ լինելու հանգամանքից, որի վրա դրանք հիմնված են կամ որը 

ներառում են: 
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  Հոդված 1116. Հեղինակային իրավունքի ծագումը: Հեղինակության  

                     Կանխավարկածը 

 

1. Գիտության, գրականության կամ արվեստի ստեղծագործության 

նկատմամբ հեղինակային իրավունքը ծագում է այն ստեղծելու փաստի ուժով: 

Հեղինակային իրավունքի ծագման համար չի պահանջվում 

ստեղծագործության գրանցում կամ որևէ այլ ձևականություն:  

2. Հեղինակ է ճանաչվում այն անձը, ում անունը, որպես հեղինակ, նշված է 

ստեղծագործության վրա, կամ ում անունը որպես հեղինակ նշված է 

ստեղծագործությունը հրապարակելիս, կամ ում անունը որպես հեղինակ 

նշված է գույքային իրավունքները կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող 

համապատասխան կազմակերպությունում կամ նոտարի մոտ կամ օրենքով 

համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ կազմակերպություններում ի 

պահ հանձնված ստեղծագործության օրինակի վրա, քանի դեռ հակառակն 

ապացուցված չէֈ  

 

Հոդված 1118. Ածանցյալ ստեղծագործությունների հեղինակները 

 

1. Ածանցյալ ստեղծագործությունների հեղինակներ են համարվում այլ 

անձանց ստեղծագործությունները վերամշակած անձինք` թարգմանիչները, 

ժողովածուներ և այլ հավաքածո ստեղծագործություններ կազմողները:  

2. Ածանցյալ ստեղծագործության հեղինակն օգտվում է նման 

ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունքից` վերամշակված, 

թարգմանված կամ հավաքածո ստեղծագործության մեջ ներառված 

ստեղծագործության հեղինակի իրավունքը պահպանելու պայմանով:  

3. Ածանցյալ ստեղծագործություններ ստեղծողների հեղինակային 

իրավունքը չի խոչընդոտում այլ անձանց արդեն իսկ օգտագործված 

ստեղծագործությունների հիման վրա ստեղծելու իրենց ածանցյալ 

ստեղծագործությունները, եթե պահպանված է սույն հոդվածի 2-րդ կետի 

պայմանը: 

 

    Հոդված 1119. Ստեղծագործությունների ստեղծումը կազմակերպող  

                          անձանց իրավունքները 
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1. Ստեղծագործությունների ստեղծումը կազմակերպող անձինք 

(հանրագիտարանների հրատարակիչները, ֆիլմեր պատրաստողները, 

պրոդյուսերները և այլք) չեն համարվում համապատասխան 

ստեղծագործությունների հեղինակներ: Սակայն, սույն օրենսգրքով և այլ 

օրենքներով սահմանված դեպքերում, նման անձինք բացառիկ իրավունքներ են 

ձեռք բերում այդ ստեղծագործությունների օգտագործման նկատմամբ:  

2. Հանրագիտարանների, բառարանների, գիտական աշխատանքների 

պարբերական կամ շարունակվող ժողովածուների, թերթերի, ամսագրերի և այլ 

պարբերական հրատարակությունների հրատարակիչները նման 

հրատարակություններն օգտագործելու բացառիկ իրավունք ունեն: 

Հրատարակիչն իրավունք ունի նման հրատարակության ցանկացած 

օգտագործման դեպքում նշել կամ պահանջել, որ նշվի իր անվանումը:  

Նման հրատարակություններում ներառված ստեղծագործությունների 

հեղինակները պահպանում են իրենց ստեղծագործություններն օգտագործելու 

բացառիկ իրավունքներ` անկախ այն ամբողջությամբ հրատարակելու 

հանգամանքից, եթե այլ բան նախատեսված չէ ստեղծագործության ստեղծման 

պայմանագրով:  

 

Հոդված 1128. Ծառայողական ստեղծագործության նկատմամբ  

                      հեղինակային իրավունքը 

 

2. Գործատուի ծառայողական հանձնարարությունների կամ ծառայողական 

պարտականությունների կատարման կարգով աշխատողի կողմից 

ստեղծագործության ստեղծման դեպքում գործատուն համարվում է այդ 

ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքների իրավատերը, եթե 

հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով այլ բան նախատեսված 

չէ: 

3. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում ծառայողական 

հանձնարարությունների կամ պարտականությունների կատարման կարգով 

ստեղծված հանրագիտարանների, հանրագիտարանային բառարանների, 

գիտական աշխատությունների, պարբերական ու շարունակական 

ժողովածուների, թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերական 

հրատարակությունների վրա:  
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Հոդված 1131. Գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը 

 

1. Հեղինակի գույքային իրավունքները գործում են հեղինակի կյանքի 

ընթացքում և շարունակում են գործել նրա մահից հետո` 70 տարի: 

  4. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են 

համապատասխան նշված իրադարձությանը հաջորդող տարվա հունվարի 

մեկից:  

 

      Հոդված 1132. Ստեղծագործությունը հանրային սեփականության  

                      վերածելը 

 

1. Ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքների գործողության 

ժամկետի ավարտից հետո այն վերածվում է հանրային սեփականության:  

Գ Լ ՈՒ Խ  64 

ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ 

 Հոդված 1139. Հարակից իրավունքների օբյեկտները 

 

Հարակից իրավունքները տարածվում են կատարումների, հնչյունագրերի, 

ֆիլմերի ամրագրումների, հեռարձակող կազմակերպությունների 

հաղորդումների, տվյալների բազաների պարունակության, հրատարակչական 

ձևավորումների վրաֈ 

Հարակից իրավունքների ծագման և իրականացման համար որևէ 

ձևականություն չի պահանջվում:  

 

Հոդված 1142. Հարակից իրավունքների գործողության ժամկետը 

5. Հրատարակչի իրավունքը ծագում է ստեղծագործության հրատարակման 

պահից և գործում է 50 տարի: 
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                                                                          ՔԱՂՎԱԾՔ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ 

                                            Ընդունվել է ՀՀ ԱԺ կողմից 06.07. 2000 թ.  

 

 

Բ Ա Ժ Ի Ն 14 

Մաքսային մարմինների օժանդակությունը մտավոր սեփականության 

իրավունքի պաշտպանությանը 

  

  

Գ Լ ՈՒ Խ 39 

  

Մաքսային մարմինների կողմից անձանց  մտավոր սեփականության 

իրավունքի պաշտպանությանն օժանդակելու 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ 

  

Հոդված 227. Մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության  

                   հարցերով մաքսային մարմիններ դիմելը 

 

1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով մտավոր սեփականության 

օբյեկտի նկատմամբ իրավունքի տիրապետողը, այդ օբյեկտն օգտագործելու 

օրինական իրավունք ունեցող որևէ այլ անձ, ինչպես նաև վերջիններիս 

իրավահաջորդը կամ ներկայացուցիչը (այսուհետ` իրավատեր), որը բավարար 

հիմքեր ունի ենթադրելու, որ Հայաստանի Հանրապետության մաքսային 

սահմանով կարող են տեղափոխվել մտավոր սեփականության իրավունքները 

խախտող ապրանքներ, կարող է վերադաս մաքսային մարմին ներկայացնել 

դիմում (այսուհետ` կասեցման դիմում)` մտավոր սեփականության օբյեկտի 

գրանցման և ցանկացած մաքսային ռեժիմով այդ ապրանքների բացթողումը 

կասեցնելու խնդրանքով: 

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետի դրույթները չեն տարածվում` 

ա) «տարանցիկ փոխադրում» ռեժիմով մաքսային սահմանով ապրանքների 

տեղափոխման վրա. 
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բ) ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման համար 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով ապրանքների 

տեղափոխման վրա. 

գ) մաքսային սահմանով տեղափոխվող այն ապրանքների նկատմամբ, 

որոնք օրինական ճանապարհով որևէ երկրի ապրանքային շուկայում 

շրջանառության մեջ են մտցվել իրավատիրոջ կողմից կամ նրա 

համաձայնությամբ: 

 

 Հոդված 228. Վերադաս մաքսային մարմնում մտավոր սեփականության  

                        օբյեկտի գրանցումը, գրանցամատյանի վարումը և կասեցման  

                   դիմումի քննարկումը 

 

1. Վերադաս մաքսային մարմինը վարում է մտավոր սեփականության 

օբյեկտների գրանցամատյանը: Մտավոր սեփականության օբյեկտները 

գրանցամատյանում գրանցելուց հետո վերադաս մաքսային մարմինը 

միջոցներ է ձեռնարկում մտավոր սեփականության իրավունքները խախտող 

ապրանքների բացթողումը ցանկացած մաքսային ռեժիմով կասեցնելու 

համար: 

2. Գրանցամատյան մտցվող մտավոր սեփականության օբյեկտների 

տեսակները, գրանցամատյանի վարման և հրապարակման կարգը սահմանում 

է վերադաս մաքսային մարմինը: 

  

 Հոդված 229. Մտավոր սեփականության իրավունքների խախտմամբ  

                        Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով  

                        տեղափոխվող ապրանքների բացթողնման կասեցումը 

 

1. Գրանցամատյանում գրանցված մտավոր սեփականության օբյեկտներ 

պարունակող ապրանքները մաքսային մարմիններ ներկայացվելու դեպքում, 

եթե վերջիններս հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ դրանք կարող են խախտել 

իրավատիրոջ իրավունքները, մաքսային մարմինների պահանջով ենթակա են 

տեղափոխման պատասխանատու պահպանման վայրեր: 

2. Տասն օր ժամկետով, իսկ հետագայում, սույն օրենսգրքի 232 հոդվածի «ա» 

կետով նախատեսված դեպքում, ևս տասն օրից ոչ ավելի ժամկետով 

երկարաձգման հնարավորությամբ, ապրանքների բացթողնման կասեցման 
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մասին որոշումն ընդունում է դրանց ձևակերպումն իրականացնող մաքսային 

մարմնի ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը: 

5. Ապրանքների բացթողնումը կասեցնելու մասին որոշման ընդունման, 

իրավատիրոջն ու ապրանքներ տեղափոխող անձին ընդունված որոշման 

մասին տեղեկացնելու, ինչպես նաև ապրանքների բացթողնումը կասեցնելու 

ժամկետի երկարաձգման կարգը սահմանում է վերադաս մաքսային մարմինը: 

6. Սույն գլխով սահմանված գործողությունների արդյունքում 

հայտնաբերված մտավոր սեփականության կեղծված օբյեկտներ պարունակող 

ապրանքները ենթակա են ոչնչացման կամ առևտրային շրջանառությունից 

հեռացման: Ոչնչացման ծախսը կրում է դիմողը: 

 

 Հոդված 230. Ապրանքների բացթողնման կասեցման հետ կապված  

                         ծախսերի հատուցման ընթացակարգը 

 

1. Ապրանքների բացթողնման կասեցման մասին տեղեկացումն ստանալուց 

հետո` եռօրյա ժամկետում, իրավատերը պարտավոր է գրավով կամ այլ 

երաշխիքով ապահովել ապրանքների բացթողնումը կասեցնելու հետ կապված 

մաքսային մարմինների ծախսերը, ինչպես նաև ապրանքներ տեղափոխող և 

փոխադրող անձի հնարավոր ծախսերը և վնասները հատուցելու իր 

պարտավորությունը: Այդ չափը որոշում է ապրանքների բացթողնումը 

կասեցնելու մասին որոշումն ընդունած մաքսային մարմնի պաշտոնատար 

անձը, և պետք է հավասար լինի կասեցված ապրանքների մաքսային արժեքի 

հինգ տոկոսին: 

2. Սույն հոդվածով նախատեսված ծախսերի և վնասների հատուցումն 

իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով: 

  

 Հոդված 231. Մաքսային մարմնի կողմից տրամադրվող  

                        տեղեկատվությունը 

 

1. Առանց խախտելու պետական, ծառայողական, առևտրային և օրենքով 

պահպանվող այլ գաղտնիքի մասին օրենսդրության պահանջները, մաքսային 

մարմինն իրավունք ունի իրավատիրոջը և ապրանքներ տեղափոխող անձին 

տրամադրել տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է մտավոր սեփականության 

իրավունքի պաշտպանության հարցը լուծելու համար: 
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 Հոդված 233. Մաքսային մարմինների պատասխանատվություն չկրելը 

 

Անկախ սույն օրենսգրքի 227 հոդվածի համաձայն դիմում ստանալու կամ 

չստանալու հանգամանքից` մաքսային մարմինները պատասխանատվություն 

չեն կրում` 

ա) մտավոր սեփականության իրավունքները խախտող ապրանքների 

բացահայտման որևէ անհաջողության համար. 

բ) սույն հոդվածի «ա» կետում նշված ապրանքների բացթողնումը 

կասեցնելու մասին օրինական որոշումների կայացման և դրանց իրագործման 

համար. 

գ) սույն օրենսգրքի 228 հոդվածում նշված գրանցամատյանում չգրանցված 

մտավոր սեփականության օբյեկտներ պարունակող ապրանքների 

բացթողնման համար. 

դ) իրավատիրոջ կողմից սույն բաժնին համապատասխան իր 

պարտավորությունները չկատարելու դեպքում` ապրանքների բացթողնման 

համար: 

 

                                                                                                ՔԱՂՎԱԾՔ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք 

(Ընդունված է 2003 թվականի ապրիլի 18-ին) 

Գ Լ ՈՒ Խ  19 

 

ՄԱՐԴՈՒ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հոդված 158. Հեղինակային և հարակից իրավունքները խախտելը 

 

1. Հեղինակային կամ հարակից իրավունքի oբյեկտն ապoրինի 

oգտագործելը կամ հեղինակությունը յուրացնելը, ինչպես նաև առանց 

հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատիրոջ 

համաձայնության նրա ստեղծագործությունը շահույթ ստանալու նպատակով 
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մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և ցանկացած այլ տիպի 

էլեկտրոնային կրիչների վրա ամրագրելը, տարածելը և (կամ) վաճառելը` եթե 

այդ արարքը կատարվել է զգալի չափերով` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկից հազարապատիկի չափով, կամ կալանքով` մեկից 

երկու ամիս ժամկետով կամ ազատազրկմամբ` առավելագույնը մեկ տարի 

ժամկետով: 

2. Նույն արարքը, որը կատարվել է` 

1) պաշտպանիչ տեխնիկական միջոցների շրջանցմամբ, 

2) մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ, 

3) մեկից ավելի անգամ, 

4) ստացված դրոշմապիտակները դրանց օգտագործման համար 

չնախատեսված ստեղծագործությունների կրիչների վրա փակցնելով, 

5) խոշոր չափերով` 

պատժվում է տուգանքով` նվազագույն աշխատավարձի 

հազարապատիկից երկուհազարապատիկի չափով, կամ ազատազրկմամբ` 

առավելագույնը երկու տարի ժամկետով:  

3. Սույն հոդվածում նախատեսված արարքը համարվում է կատարված 

զգալի չափերով, եթե այդ մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և 

ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների օրինակների հեղինակային 

իրավունքի կամ հարակից իրավունքի օբյեկտն օգտագործելու թույլտվության 

իրավունքի (լիցենզիայի) ընդհանուր արժեքը (գինը), անկախ իրավատերերից, 

հեղինակի կամ այլ իրավատիրոջ մոտ նշված գներով (իսկ չնշված լինելու 

դեպքում` շուկայական մանրածախ գներով) կազմում է հանցագործության 

պահին գործող սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիսնապատիկից 

մինչև երկուհարյուրապատիկը:  

4. Սույն հոդվածում նախատեսված արարքը համարվում է կատարված 

խոշոր չափերով, եթե այդ մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և 

ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների օրինակների հեղինակային 

իրավունքի կամ հարակից իրավունքի օբյեկտն օգտագործելու թույլտվության 

իրավունքի (լիցենզիայի) ընդհանուր արժեքը (գինը), անկախ իրավատերերից, 

հեղինակի կամ այլ իրավատիրոջ մոտ նշված գներով (իսկ չնշված լինելու 

դեպքում` շուկայական մանրածախ գներով) գերազանցում է 

հանցագործության պահին գործող սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

երկուհարյուրապատիկը: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 

 

Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով  մագնիսական, օպտիկական, 

թվային, լազերային եւ ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային կրիչների 

պարտադիր դրոշմավորման մասին  

 

 Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան եւ նպատակը  

 

1.  Սույն օրենքը սահմանում է մշակույթի, գրականության, գիտության, 

արվեuտի բնագավառների uտեղծագործությունների հեղինակների, (այսուհետ՝ 

ստեղծագործողներ) ստեղծագործությունները` ամրագրված մագնիսական, 

օպտիկական, թվային, լազերային եւ ցանկացած այլ տիպի էլեկտրոնային 

կրիչների (այսուհետ՝ կրիչ) վրա պարտադիր դրոշմավորման ենթակա հսկիչ 

նշաններով (այսուհետ` դրոշմապիտակ) դրոշմավորման, դրոշմապիտակների 

տրամադրման, հաշվառման, օգտագործման եւ պահպանման կարգը, ինչպես 

նաեւ սույն օրենքի խախտման համար պատասխանատվությունը:  

2.  Ստեղծագործության հեղինակային իրավունքի եւ (կամ) հարակից 

իրավունքի իրավատիրոջ եւ դրոշմավորման ենթակա կրիչներ արտադրողի 

կամ ներմուծողի միջեւ ծագող այլ հարաբերությունները կարգավորվում են 

«Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքով:  

3.  Կրիչների դրոշմապիտակներով դրոշմավորումը նպատակ ունի`  

1)  պաշտպանել մշակույթի, գրականության, գիտության, արվեuտի 

բնագավառների uտեղծագործողների հեղինակային և հարակից 

իրավունքները.  

4)  ստեղծել լրացուցիչ պայմաններ` հարկային եկամուտների հավաքագրման 

եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական անվտանգության 

ապահովման համար: 

 

Հոդված 9. Եզրափակիչ դրույթներ  

 

1. Սույն օրենքով սահմանված դրոշմավորման կարգը չի տարածվում այն 

կրիչների վրա, որոնք՝  

3)  կցված են գրքերին, ամսագրերին, կատալոգներին եւ պարունակում են 

դրանց էլեկտրոնային բովանդակությունը.  
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Կ Ա Ր Գ 

 

ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ, ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ, ԹՎԱՅԻՆ, ԼԱԶԵՐԱՅԻՆ  ԵՎ 

ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՐԻՉՆԵՐԻ ԱՐՏԱԴՐՄԱՆ 

ԿԱՄ   ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

(ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ)  ՏԱԼՈՒ 

 

1. Սույնով կարգավորվում է հսկիչ դրոշմապիտակներ ստանալու 

համար մագնիսական, օպտիկական, թվային, լազերային և ցանկացած այլ 

տիպի էլեկտրոնային կրիչների (այսուհետ՝ կրիչ) արտադրման կամ 

ներմուծման իրավունքը հաստատող տեղեկանք (այսուհետ՝ տեղեկանք) տալու 

հետ կապված հարաբերությունները:  

2. Տեղեկանքը տրվում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի 

նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության (այսուհետ՝ 

Գործակալություն) կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 

կրիչներ արտադրող կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածք կրիչներ 

ներմուծող ֆիզիկական անձի կամ կազմակերպության (այսուհետ՝ Սուբյեկտ) 

դիմումի (այսուհետ՝ դիմում) հիման վրա:  

                                                                       

    ՔԱՂՎԱԾՔ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 Օ Ր Ե Ն Ս Գ Ի Ր Ք 

     Հոդված 1707. Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) հսկիչ նշանների 

                          (դրոշմապիտակների) օտարելը կամ ապօրինի ձեռք  

                                 բերված ակցիզային դրոշմանիշերով (կամ) հսկիչ նշաններով  

                          (դրոշմապիտակներով) ապրանքներ դրոշմավորելը 

 

Սահմանված կարգով ձեռք բերված կամ oգտագործված ակցիզային 

դրոշմանիշերը և (կամ) հսկիչ նշանները (դրոշմապիտակները) oտարելը, եթե 
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դրանց քանակը չի գերազանցում հիսուն հատը`առաջացնում է տուգանքի 

նշանակում` oտարված յուրաքանչյուր դրոշմանիշի և (կամ) հսկիչ նշանի 

(դրոշմապիտակի) համար` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

քսանապատիկի չափով: 

Ապoրինի ձեռք բերված ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ 

նշաններով (դրոշմապիտակներով) ապրանքներ դրոշմավորելը, եթե դրանց 

ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` 

oրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում 

հիսուն հազար դրամը`առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկի չափով: 

 

Հոդված 1708. Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ նշաններով  

                        (դրոշմապիտակներով) դրոշմավորման ենթակա   

                        չդրոշմավորված (չվերադրոշմավորված) ապրանքներ 

                        իրացնելը 

 

Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ նշաններով 

(դրոշմապիտակներով) դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված 

(չվերադրոշմավորված) ապրանքներ իրացնելը, եթե դրանց ընդհանուր արժեքը 

վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` oրենսդրությամբ 

սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում հիսուն հազար 

դրամը`առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն 

աշխատավարձի երեքհարյուրապատիկի չափով: 

 

Հոդված 1709. Ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ նշաններով  

                         (դրոշմապիտակներով) դրոշմավորման կանոնները  

                         խախտելը 

 

Ակցիզային դրոշմանիշերի և (կամ) հսկիչ նշաններով 

(դրոշմապիտակներով) մեկից ավելի անգամ oգտագործման 

հնարավորությունը չբացառող ձևով կամ դրոշմավորման ենթակա 

ապրանքները ոչ այդ արտադրատեսակի դրոշմավորման համար 

տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ նշաններով 

(դրոշմապիտակներով) դրոշմավորված, ինչպես նաև որոշակի տարողության 

համար տրամադրված ակցիզային դրոշմանիշերով այլ տարողություն ունեցող 
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տարաներով (տուփերով) տարայավորված` դրոշմավորված ապրանքներն 

իրացնելը, եթե այդ ապրանքների ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված 

(իսկ չնշված լինելու դեպքում` oրենսդրությամբ սահմանված կարգով 

որոշված) գներով չի գերազանցում հիսուն հազար դրամը` առաջացնում է 

տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի 

հինգհարյուրապատիկի չափով: 

 

       Հոդված 17012. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության  

                                    սահմանած` իրացման համար թույլատրելի ժամկետներից  

                                    հետո որոշակի թվագրումով դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ  

                             նշաններով (դրոշմապիտակներով) դրոշմավորված  

                             ապրանքների իրացումը 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած` 

որոշակի թվագրումով դրոշմանիշերով և (կամ) հսկիչ 

նշաններով(դրոշմապիտակներով) դրոշմավորված ապրանքների իրացման 

թույլատրելի ժամկետներից հետո այդպիսի ապրանքներ իրացնելը, եթե դրանց 

ընդհանուր արժեքը վաճառողի մոտ նշված (իսկ չնշված լինելու դեպքում` 

oրենսդրությամբ սահմանված կարգով որոշված) գներով չի գերազանցում 

հիսուն հազար դրամը` առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված 

նվազագույն աշխատավարձի վեցհարյուրապատիկի չափով: 

                                                                                                              

 

       ՔԱՂՎԱԾՔ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

  

 ԵԿԱՄՏԱՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ 

 

                                                                      Ընդունվել է ՀՀ ԱԺ կողմից 27.12. 1997 թ. 

 

 

            Հոդված 9. Համախառն եկամտից նվազեցվող եկամուտները 
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Հարկվող եկամուտը որոշելիս հարկ վճարողի համախառն եկամտից 

նվազեցվում են` 

իթ) դրոշմապիտակների ձեռքբերման համար պետական բյուջե վճարված 

գումարները` բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ 

սահմանված դեպքերի: 

 

 

 

                                                                                                    Քաղվածք  

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը 

ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

                                     Ընդունվել է ԱԺ կողմից 14 ապրիլի 1997 թ. 

 

  

 

Հոդված 28.2. Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ 

նախատեսված դրոշմավորման ենթակա չդրոշմավորված, ինչպես նաև 

ապoրինի ձեռք բերված դրոշմանիշներով և (կամ) հսկիչ նշաններով 

(դրոշմապիտակներով) դրոշմավորված ապրանքների և սույն oրենքի 26 

հոդվածով նախատեսված ապoրինի գործունեության ընթացքում Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված 

ապրանքների իրացման դեպքերում այդ ապրանքները ենթակա են ոչնչացման 

(դրանց` այդ ապրանքային տեսքով շրջանառությունից դուրս բերման) 

հարկային մարմինների կողմից` Հայաստանի Հանրապետության 

կառավարության սահմանած կարգով: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ 

          

            (11.01. 2007թ.. № 506-Ն) 

 

 

Ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման, հեռարձակման, 

ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության , վարձույթով տալու, 

դեկորատիվ կիրառական արվեստի ստեղծագործություններն  

արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու համար հեղինակային 

վարձատրության նվազագույն դրույքաչափերը սահմանելու մասին 

 

 

«Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի  13-րդ հոդվածի 5-րդ մասին համապատասխանª 

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը որոշում է. 

1. Սահմանել ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման, 

հեռարձակման, ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության, 

վարձույթով տալու, դեկորատիվ կիրառական արվեստի 

ստեղծագործություններն  արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու համար 

հեղինակային վարձատրության նվազագույն դրույքաչափերըª համաձայն 

հավելվածի: 

2. Օրենքի 63-րդ հոդվածի համաձայն գույքային իրավունքները կոլեկտիվ 

հիմունքներով կառավարող կազմակերպություններն օգտագործողների հետ 

լիցենզային պայմանագրեր կնքելիս պետք է կիրառեն սույն որոշմամբ 

հաստատված դրույքաչափերից ոչ պակաս դրույքաչափեր, եթե օրենքով կամ 

սույն որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: 

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 

1999 թվականի ապրիլի  22-ի «Գրականության եւ արվեստի երկերի 

օգտագործման որոշ տեսակների համար հեղինակային վարձատրության 

նվազագույն դրույքաչափերի մասին» №  251   որոշումը: 

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը 

հաջորդող օրվանից: 
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Քաղվածք  

 Հավելված 

                                                                    ՀՀ Կառավարության 2007թվականի.                                                                            

հունվարի 11-ի. № 506-Ն. Որոշման 

 

Ստեղծագործությունների հրապարակային կատարման, 

հեռարձակման, ձայնագրությունների միջոցով վերարտադրության, 

վարձույթով տալու, դեկորատիվ կիրառական արվեստի 

ստեղծագործություններն  արդյունաբերության մեջ վերարտադրելու համար 

հեղինակային վարձատրության նվազագույն դրույքաչափերը 

 

No. Ստեղծագործության տեսակը 
վարձատրության նվազագույն 

դրույքաչափը 

1. Բնագիր դրամատիկական 

ստեղծագործություններ 

 

 

 

 

 

հասույթի (համախառն եկամտի) 

%-ով (տոմսերի վաճառքից 

ստացված եկամուտը, իսկ 

անվճար մուտքի դեպքում` 

միջոցառման համար 

հատկացված պայմանագրային 

գումարը) 

____________________________  

Բազմարար                   մեկ արար 

 ա) արձակ եւ տիկնիկային պիեսի 

դեպքում` 

 

 - ստեղծագործության հեղինակին  11                                          5  

 

 բ) չափածո պիեսի դեպքում (երբ 

բեմից արտասանվող տեքստի կեսից 

ոչ պակասը շարադրված է 

բանաստեղծական ձեւով)` 
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 - ստեղծագործության հեղինակին  13                                          6  

 

2. -Թարգմանված դրամատիկական 

ստեղծագործություններª 

 

 ա) արձակ պիեսի դեպքում`  

 - պիեսի հեղինակին 

 -թարգմանության հեղինակին 

- միջակա թարգմանության 

հեղինակին  

4                                        2  

5                                         2,5 

2                                         1  

  

  բ) չափածո պիեսի դեպքում`  

 - պիեսի հեղինակին  

- թարգմանության հեղինակին  

- միջակա թարգմանության 

հեղինակին  

5                                          2,5 

6                                           3  

2                                          1  

  

3. Ստեղծագործությունների 

բեմականացումներª 

 

 - ստեղծագործության հեղինակին  

- թարգմանության հեղինակին  

-բեմականացման հեղինակին  

-բեմականության թարգմանության 

հեղինակին 

2,5                                       1,5  

2                                          1  

6,5                                       3  

    

5                                          2,5 

 

4. Երաժշտադրամատիկական 

ստեղծագործություններª 

 

 

 ա) oպերայի դեպքում`  

 - լիբրետոյի հեղինակին  

- լիբրետոյի թարգմանության 

հեղինակին  

- լիբրետոյի միջակա 

թարգմանության     

  հեղինակին  

  5                                        2,5  

 1,5                                     0,5 

  

0,5                                                 0,3   

 

 բ) բալետի դեպքումª  
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 -լիբրետոյի հեղինակին  4                                          2  

 

 գ) օպերետի, երաժշտական 

կոմեդիայի, մյուզիքլի դեպքումª 

 

 -պիեսի հեղինակին  

-պիեսի թարգմանության հեղինակին 

-պիեսի միջակա թարգմանության 

հեղինակին 

 

5                                             2,5  

1,5                                          1 

1                                             0,5  

 

 

 

 

 


