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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՂԻՆԱԿ ԵՎ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
Յուրաքանչյուր երևույթ պատմության մեջ ունի իր ծնունդին նպաստող պայմաններն 

ու հանգամանքները։ Այդպիսին է նաև հեղինակային իրավունքի պատմությունը։ 
Հեղինակային իրավունքի ծնունդը կապվում է 15-րդ դարի գերմանացի ոսկերիչ և 
գյուտարար Յոհան Գուտենբերգի անվան հետ, ով հայտնագործեց ժամանակակից 
գրքի տպագրության տեխնիկան, տպագրական դազգահը։ Տպագրության 
հայտնագործությունը հնարավորություն տվեց հեշտությամբ բազմացնել գրական 
հրատարակված ստեղծագործությունները, որոնք մինչ այդ բազմացվում էին 
ձեռքով արտագրության միջոցով և բավարար քանակ չապահովելու դժվարության 
պատճառով չէին կարող տարածվել հասարակության շրջանում։ Անհրաժեշտ 
էր հսկել գրքի տպագրությունը, որպեսզի կանխվեր ցանկացած անձի կողմից 
օրինակների բազմացումը։ Այդ իսկ պատճառով արտոնություն էր տրվում որոշակի 
հրատարակիչներին հրատարակելու կոնկրետ գրքի օրինակները։ Այստեղից էլ 
առաջացավ copyright բառը (օրինակի իրավունք), որը սկզբնական շրջանում 
արտահայտում էր հենց բուն օրինակը պատրաստելու և այդ պատրաստված 
օրինակի հրատարակումը այլ հրատարակչի թույլատրելու բովանդակությունը։ 
Սակայն հետագայում, ժամանակի ընթացքում հարստանալով և ընդլայնվելով այդ 
բառը ձեռք բերեց նորանոր իմաստներ։ Այսօր այն արտահայտում է հեղինակի` իր 
ստեղծագործության նկատմամբ ունեցած թե գույքային և թե անձնական ոչ գույքային 
իրավունքների ամբողջությունը։ Հեղինակային իրավունքը գործում է սեփականության 
իրավունքից անկախ, այսինքն եթե դու ձեռք ես բերել ստեղծագործություն պարունակող 
ձայնասկավառակ կամ գիրք, ապա դա չի նշանակում, որ դու ձեռք ես բերել նաև 
ձայնասկավառակում ամրագրված ստեղծագործության հեղինակի՝ կոմպոզիտորի և 
խոսքերի հեղինակի հեղինակային իրավունքները, դուք սեփականության իրավունքով 
տնօրինում եք միայն ձայնասկավառակը. այն կարող եք նվիրել, վերավաճառել 
այլ անձի, կոտրել, փչացնել, բայց իրավունք չունեք այդ սկավառակից օրինակներ 
պատրաստել և վաճառել, վարձույթով տալ, օգտագործել ռեստորանում, բարում կամ 
դիսկոտեկում եկամուտ ստանալու նպատակով։ Այդպիսի դեպքերում պետք է ունենաք 
հեղինակների գրավոր թույլտվությունը։

Ինչպես արդեն բազմիցս խոսել ենք, ստեղծագործությունը հանդիսանում է մտավոր 
ստեղծագործական աշխատանքի յուրօրինակ արդյունք և արտահայտում է այն 
ստեղծողի զգացմունքները, խոհերը, մի խոսքով այն դառնում է ստեղծողի ներաշխարհի 
յուրատեսակ հայելի։ 

Հեղինակային իրավունքի օբյեկտներ են գրականության, արվեստի, գիտության 
ոլորտի ստեղծագործությունները, որոնք պետք է որևէ օբյեկտիվ ձևով արտահայտված 
լինեն որևէ կրիչի վրա, օր. թղթի, ժապավենի, կտավի և այլնի վրա, քանի որ 
ստեղծագործությունը պետք է ընկալելի լինի այլ անձանց կողմից, տեսանելի և 
ունկնդրելի։ Գրական գործը կարող է գոյություն ունենալ ձեռագիր, տպագիր, կամ 
այսօր արդեն համակարգչային շարվածքի ձևով, երաժշտական գործը՝ նոտագրված 
թղթի վրա կամ ձայնագրված ժապավենի վրա, կատարումը՝ ամրագրված ձայնա-
տեսաերիզի վրա կամ թվային միջոցներով։ Գրական ստեղծագործություններ 
ասելով հասկանում ենք ցանկացած բնօրինակ գրական ստեղծագործություն` 
գեղարվեստական, հրապարակախոսական, գրական-քննադատական։ 
Ստեղծագործությունը կարող է գրական համարվել նաև այն դեպքերում, երբ քիչ 
ընդհանուր բան ունի գեղարվեստական գրականության կամ արվեստի հետ, օրինակ` 
տեխնիկական ուղեցույցներ, տեղեկատուներ։ Գրական ստեղծագործություններ 
են գրքերը, բրոշյուրները, հոդվածները, գրական և ռեժիսորական սցենարները, 
լիբրետոները, երգերի տեքստերը, թերթերում և ամսագրերում տպագրված հոդվածները, 
օրագրերը, նամակները։ Գրական և գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին 
Բեռնի կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը թվարկում է պահպանության ենթակա գրական 
ստեղծագործությունները՝ գրքեր, բրոշյուրներ, այլ գրավոր երկեր, դասախոսություններ, 
ուղերձներ, քարոզներ և այլ նմանատիպ երկեր։ 

 Հասարակության կողմից ստեղծագործության լայնատարած օգտագործումը մի կողմից 
դառնում է գնահատման տեսակ, մյուս կողմից էլ անհանգստության առարկա, քանի 
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որ ոչ միայն ցանկալի է, այլև անհրաժեշտ ճանաչել և հարգել հեղինակի իրավունքներն 
իր ստեղծագործության նկատմամբ։ Ամենևին անհրաժեշտ չէ ստեղծագործությունն 
ստեղծելիս հեղինակային իրավունքի մասին օրենքի գիտակ լինել, սակայն հեղինակի 
և ստեղծագործությունն օգտագործողի միջև հարաբերությունները կարգավորելու 
գործում օրենքի իմացությունն անխուսափելի է։ Իր իրավունքներին իրազեկ լինելը 
չափազանց կարևոր դեր ունի թե հեղինակի և թե ստեղծագործությունն օգտագործողի 
համար, քանի որ ցանկացած խախտում ծնվում է առավելապես չիմացությունից, 
սակայն, ինչպես գիտենք, օրենք չիմանալը չի ազատւմ պատասխանատվությունից։ 
Հեղինակային իրավունքը ծագում է ստեղծագործության ստեղծման փաստով և 
որևէ պաշտոնական հաստատագրման, ստեղծագործության գրանցման կամ այլ 
ձևականությանունների կատարման անհրաժեշտություն չի պահանջում։ Այս դրույթն 
ամրագրված է նաև Գրական և գեղարվեստական երկերի պահպանության մասին Բեռնի 
կոնվենցիայով, որը հեղինակային իրավունքի մասին ամենահին կոնվենցիան է։ Ավելի 
պարզ եթե արտահայտվենք, հեղինակային իրավունքն առաջանում է ինքնաբերաբար, 
ստեղծագործության ստեղծման հետ միասին։ Իսկ ստեղծագործությունը համարվում է 
ստեղծված, եթե այն արտահայտված է ընկալման հնարավորություն տվող որևէ օբյեկտիվ 
ձևով (ձեռագիր, նկար, գծագիր, էսքիզ, նոտաներ և այլ)։ 

Հեղինակն իր իրավունքների մասին այլ անձանց ծանուցելու նպատակով 
ստեղծագործության բնօրինակի կամ դրա օրինակների վրա տեղադրում է 
հեղինակային իրավունքի նշանը` ©, իր անունը, ստեղծագործության առաջին 
լույսընծայման տարեթիվը։ Հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցող նշանի 
առկայությունը խոսում է այն մասին, որ ստեղծագործության նկատմամբ գույքային 
իրավունքները պատկանում են նշված անձին և ստեղծագործությունն օգտագործել 
ցանկացող անձինք համապատասխան թույլտվությունը ձեռք բերելու համար պետք է 
կապ հաստատեն տվյալ անձի հետ։ 

Հեղինակն այն ֆիզիկական անձն է, ում մտավոր ստեղծագործական աշխատանքի 
արդյունքն է ստեղծագործությունը։ Իհարկե ստեղծագործությունը կարող է ստեղծվել 
նաև երկու կամ ավելի հեղինակների համատեղ աշխատանքով։ Այսպիսի դեպքում 
հեղինակները համարվում են համահեղինակներ, իսկ նրանց փոխ հարաբերությունները 
կարգավորվում են նրանց միջև կնքված պայմանագրով։ Ստեղծագործությունն 
ամբողջությամբ օգտագործելու իրավունքը պատկանում է համա հե ղինակներին 
համատեղ։ 

Համահեղինակությամբ ստեղծված ստեղծագործությունը կարող է բաղկացած 
լինել առանձին, ինքնուրույն մասերից կամ լինել անբաժանելի ամբողջություն. 
ինքնուրույն են, եթե կարող են օգտագործվել ստեղծագործության մյուս մասերից 
անկախ։ Համահեղինակներից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ստեղծագոր-
ծության իր ստեղծած ինքնուրույն նշանակություն ունեցող մասն օգտա գործելու 
առանձին, իր հայեցողությամբ, եթե այլ բան նախա տեսված չէ նրանց միջև կնքված 
պայմանագրով։ Այդ պայմանագրով կարգավորվում են նաև յուրաքանչյուր հեղինակի 
ստեղծագործական ներդրման չափը և դրան համապատասխան նրա ստանալիք 
վարձատրությունը ստեղծագործության օգտագործումից։ Եթե հեղինակների միջև 
պայմանագիր չի կնքվել, ապա վարձատրությունը բաշխվում է համահեղինակների 
միջև հավասար։ Դրա վառ օրինակ են դասագրքերը, որոնք բաղկացած են տարբեր 
հեղինակների ստեղծագործություններից և յուրաքանչյուր հեղինակը իրավունք ունի 
դասագրքում ընդգրկված իր ստեղծագործությունը օգտագործել նաև դասագրքից 
դուրս, իր ցանկությամբ։ Համահեղինակությամբ ստեղծված և անբաժանելի 
ամբողջա կանություն համարվող ստեղծագործության համահեղինակներից ոչ մեկն 
իրավունք չունի առանց հիմնավորված պատճառաբանություն ների արգելելու մյուս 
համահեղինակներին ստեղծա գոր  ծու թյան օգտագործումը։

Թեև մենք արդեն նշել ենք, որ հեղինակային իրավունքն առաջանում է 
ստեղծագործության ստեղծման փաստով և պետական գրանցում կամ այլ 
ձևականությունների կատարում չի պահանջվում, սակայն իրականությունը, 
ստեղծագործությունների օգտագործման դեպքերը վկայում են, որ, այնուամենայնիվ, 
անհրաժեշտ է գրանցել ստեղծագործության նկատմամբ իր իրավունքները վիճելի 
իրավիճակներում ապացույցներ ունենալու համար։ Այս իմաստով կարևոր է, որ հենց 
ստեղծագործությունը ստեղծվեց, նախքան օգտագործումը կամ որևէ մեկին այն ցույց 
տալը կամ այդ մասին տեղեկացնելը, այն ի պահ հանձնեք «Հայհեղինակ» ՀԿ-ում։ 
Այս կազմակերպությունը օրենքով (հոդված 64, 1.ե) սահմանված գործառույթ ունի՝ 
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հեղինակի ցանկությամբ ի պահ վերցնել նրա ստեղծագործությունը և այդ մասին 
տալ համապատասխան փաստաթուղթ։ Ասում ենք հեղինակի ցանկությամբ, քանի որ 
ստեղծագործության օրինակը ի պահ հանձնելը կամավոր է, բայց նաև չի նշանակում, 
որ այն հեղինակները, ովքեր իրենց ստեղծագործությունների օրինակը ի պահ չեն 
հանձնել, զրկվում են հեղինակությունից կամ իրավունքներից։ Ստեղծագործության ի 
պահ հանձնված լինելու փաստը վեճերի կամ պահանջներ ներկայացնելու դեպքերում 
ձեզ առավելություն է տալիս ապացուցել տվյալ ստեղծագործության նկատմամբ ձեր 
հեղինակությունը և հեշտությամբ պաշտպանել այդ իրավունքը։ Այսօր միջազգային 
պրակտիկայում լայնորեն կիրառվում է ստեղծագործությունների կամավոր գրանցումը 
և հատկապես վիճահարույց դեպքերում դատարաններում հեշտացնում հեղինակների 
ապացուցողական բեռը։ Ի լրումն կցանկանայի նաև նշել, որ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 
համաձայն հեղինակ ճանաչվում է այն անձը, ում անունը որպես հեղինակ նշված է 
ստեղծագործության վրա, կամ ստեղծագործությունը հրապարակելիս, կամ նշված է 
օրենքով համապատասխան լիազորություն ունեցող այլ կազմակերպություններում 
ի պահ հանձնված ստեղծագործության օրինակի վրա, քանի դեռ հակառակն 
ապացուցված չէ։ Այսինքն, եթե ստեղծագործության վրա նշված է հեղինակի անունը, 
ապա ոչ ոք իրավունք չունի կասկածի տակ առնելու նրա հեղինակությունը, քանի դեռ 
դատական կագով որևէ այլ անձ չի ապացուցել, որ ինքն է հեղինակը և այդ մասին կա 
դատարանի համապատասխան վճիռը։ Իսկ այն դեպքերում, երբ ստեղծագործությունը 
լույս է ընծայվել անանուն կամ կեղծանունով, ապա լույս ընծայող անձը, ում անունը 
կամ անվանումը նշված է ստեղծագործության վրա, այլ ապացույցների բացակայության 
դեպքում համարվում է հեղինակի ներկայացուցիչ և այդ կարգավիճակով իրավասու է 
պաշտպանելու հեղինակի իրավունքներն ու ապահովելու դրանց իրականացումը։ Այս 
դրույթը ամրագրված է նաև Բեռնի կոնվենցիայի 15-րդ հոդվածում։

Հեղինակային իրավունքը բաղկացած է ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակի 
բացառիկ անձնական ոչ գույքային և բացառիկ գույքային իրավունքներից։ 
Մանրամասնորեն քննարկենք իրավունքների յուրաքանչյուր տեսակն առանձին։ 
«Անձնական ոչ գույքային իրավունքներ» անվանումն ինքնին արդեն նշանակում է, 
որ այդ իրավունքները սերտորեն առնչվում են հեղինակի անձի հետ և ապահովում 
են ստեղծագործության նկատմամբ նրա մտավոր և անձնական կապերը։ Անձնական 
ոչ գույքային իրավունքներն են. հեղինա կության իրավունքը` ստեղծագործության 
հեղինակ ճանաչվելու, հեղինակի անվան իրավունքը` ստեղծագործությունն իր 
անվամբ, կեղծանվամբ կամ անանուն օգտագործելու կամ այդպիսի օգտագործումը 
թույլատրելու, հեղինակի համբավի և արժանապատվության իրավունքը` ստեղծա-
գոր ծու թյունը հնարավոր աղավաղումներից, փոփոխություններից կամ հեղինակի 
համբավին կամ արժանապատվությանը վնաս հասցնող այլ ոտնձգություններից 
պաշտպանելու, հրապարակման իրավունքը` ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով 
առաջին անգամ հրապարակելու կամ այդ իրավունքը այլ անձի վերապահելու, հետ-
կանչի իրավունքը` ստեղծագործությունը հրապարակելու մասին նախկինում ընդունած 
որոշումից հրաժարվելու իրավունքները։ Հեղինակության իրավունքը պարտադրում 
է ստեղծագործությունն օգտագործել ցանկացող անձանց անպայման ճանաչել 
հեղինակին որպես ստեղծագործությունը ստեղծող անձի։ Հեղինակը ինքը պետք է 
որոշի՝ անձամբ հրապարակի ստեղծագործությունն առաջին անգամ, թե այդ իրավունքը 
վերապահի այլ անձի, ստեղծագործությունն օգտագործի իր անունով, անանուն 
թե կեղծանվան ներքո, ինչպես նաև անձամբ կատարի իր ստեղծագործության մեջ 
առաջարկվող փոփոխությունները ստեղծագործությունն աղավաղումներից կամ 
իր համբավին վնաս պատճառող ոտնձգություններից պաշտպանելու նպատակով։ 
Կուզենայի առանձնացնել հետկանչի իրավունքը, որը գործում է սահմանափակ 
ժամկետում՝ միայն հեղինակի կենդանության օրոք և դադարում է նրա մահվան 
հետ։ Այս իրավունքի առանձնահատկությունն այն է, որ հեղինակը կարող է 
հրաժարվել նախկինում ընդունած իր որոշումից, եթե համոզված է, որ հրապարակվող 
ստեղծագործությունն այլևս չի համապատասխանում իր սկզբունքներին, 
համոզմունքներին և, հետևաբար, այդպիսի հրապարակումը բացասաբար 
կանդրադառնա իր հեղինակության վրա։ Հեղինակը կարող է կիրարկել այդ իրավունքը 
միայն ստեղծագործությունն օգտագործելու իրավունք ունեցող անձանց պատճառած 
վնասները հատուցելու պայմանով։ Իսկ եթե ստեղծագործությունն արդեն լույս է 
ընծայվել, ապա հեղինակը պարտավոր է հրապա րա կայնորեն ծանուցել դրա հետկան-
չի մասին, հանել ստեղծագործության նախ կինում պատրաստված օրինակները 
շրջանառությունից՝ հոգալով անհրաժեշտ ծախսերը։ 
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Ընդհանրապես անձնական ոչ գույքային իրավունքները որևէ ժամկետային 
սահմանափակում չունեն, պահպանվում են ընդմիշտ, չեն փոխանցվում այլ անձանց, 
անգամ հեղինակի ժառանգներին, սակայն այս իրավունքների խախտման դեպքում 
ժառանգներն իրավասու են պաշտպանել այդ իրավունքները։

Հեղինակի գույքային իրավունքները նպատակ ունեն հեղինակի նյութական 
եկամուտն ապահովել։ Որպես ստեղծագործությունը ստեղծող անձ հեղինակը բացառիկ 
իրավունք ունի օգտագործել այն իր ցանկացած ձևով կամ թույլատրել այլ անձանց 
ստեղծագործության օգտագործումը, ինչպես նաև՝ արգելել։ «Ստեղծագործության 
օգտագործում» նշանակում է ստեղծագործությունը վերարտադրել մեկ կամ ավելի 
օրինակով, օրինակները տարածել, ներմուծել, թարգմանել ստեղծագործությունը կամ 
վերափոխել, հեռարձակել կամ մալուխով հաղորդել, հանրությանը հաղորդել կամ 
մատչելի դարձնել, վարձույթով տալ, հրապակայնորեն կատարել կամ ցուցադրել։ 
Գույքային իրավունքները պահպանվում են հեղինակի կյանքի ընթացքում և մահից հետո 
70 տարի, փոխանցվում են պայմանագրով կամ անցնում են ժառանգաբար, կարող է 
նաև պայմանագրով ստեղծագործության օգտագործման իրավունքը տրամադրվել այլ 
անձանց։

Կցանկանայի կանգ առնել այն իրավունքների վրա, որոնք առնչվում են գրական 
ստեղծագործությունների օգտագործման հետ։ Դրանք են ստեղծագործության 
վերարտադրությունը, տարածումը, ներմուծումը, հրապարակային կատարումը, 
վարձույթը, թարգմանությունը և վերափոխումը, հեռարձակումը, հանրությանը 
հաղորդումը։ 

Ստեղծագործության վերարտադրություն, այսինքն ստեղծագործության մեկ 
կամ ավելի օրինակների պատրաստում/հրատարակում ցանկացած նյութական կրիչի 
վրա, ձայնա-տեսագրության ձևով։ Ստեղծագործությունը վերարտադրելու իրավունքը 
հեղինակի հիմնական իրավունքներից մեկն է, որը թույլ է տալիս վերարտադրել 
ստեղծագործությունը ցանկացած եղանակով և ցանկացած ձևով։ Սակայն 
ստեղծագործության բնույթից է կախված օրինակների վերարտադրությունը ցանկացած 
եղանակով և ցանկացած ձևով։

Ստեղծագործության տարածումը վաճառքի միջոցով, երբ հրատարակված/
արտադրված օրինակները շրջանառության մեջ են դրում հանրության շրջանում 
ողջամիտ քանակով։ 

Ստեղծագործության բնօրինակի կամ օրինակների ներմուծումը հետագա 
տարածման նպատակով։

Ստեղծագործության բնօրինակի կամ օրինակների վարձույթով տալը։
Ստեղծագործության թարգմանությունը և վերափոխումը։ Ստեղծագործությունն 

այլ լեզվով թարգմանելու իրավունքը նշանակում է, որ հեղինակը կամ այլ իրավատերը 
իրավունք ունի թարգմանել կամ այլ անձի թույլատրել իր ստեղծագործության 
թարգմանությունը։ Պահպանվող ստեղծագործությունը թարգմանել ցանկացող 
յուրաքանչյուր անձ պետք է նախապես, նախքան թարգմանելը ձեռք բերի 
հեղինակի համաձայնությունը, հակառակ դեպքում թարգմանությունը կդիտվի 
իրավունքը խախտող արարք։ Պետք է միշտ հիշել, որ թարգմանությունը 
պահպանվում է հեղինակային իրավունքով բնօրինակին հավասար միայն 
բնօրինակի հեղինակի իրավունքները պահպանելու պայմանով։ Բնօրինակ 
ստեղծագործություններին հավասար որպես ինքնուրույն ստեղծագործություններ 
հեղինակային իրավունքով պահպանվում են նաև թարգմանությունները և այլ 
ածանցյալ ստեղծագործությունները առանց վնաս պատճառելու թարգմանված կամ 
վերափոխված ստեղծագործության հեղինակի իրավունքներին։ Սա նշանակում է, որ 
թարգմանիչը նախքան թարգմանությունը պետք է ձեռք բերի բնօրինակի՝ այսինքն 
թարգմանվող ստեղծագործության հեղինակի գրավոր թույլտվությունը, հակառակ 
դեպքում նա ոչ թե կօգտվի հեղինակային իրավունքի պահպանությունից, այլ կդիտվի 
իրավախախտ անձ և կկրի պատասխանատվություն բնօրինակ ստեղծագործության 
հեղինակի իրավունքները խախտելու համար։ Տվյալների բազաները, 
ստեղծագործությունների ժողովածուները, այլ կազմածո ստեղծագործությունները 
օգտվում են հեղինակային իրավունքով պահպանությունից, եթե իրենց 
պարունակության ընտրությունն ու տեղաբաշխումը ստեղծագործական աշխատանքի 
արդյունք են։ 
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Հեղինակն օժտված է նաև իր ստեղծագործության վերա փոխումը թույլատրելու 
կամ արգելելու բացառիկ իրավունքով, որը հնարավոր է դարձնում հսկել 
ստեղծագործության հետ կատարվող ցանկացած քայլ։ Ստեղծագործության 
վերափոխում նշանակում է ստեղծել ստեղծագործության վրա հիմնված նոր 
մշակումներ, կինոսցենարներ, դաշնակումներ, բեմականացումներ։ Ցանկացած անձ, 
ով ուզում է փոփոխել կամ վերափոխել պահպանվող ստեղծագործությունը, պարտավոր 
է նախապես ձեռք բերել հեղինակի կամ այլ իրավատիրոջ համաձայնությունը։ Հեղինակը 
պետք է տեղյակ լինի իր ստեղծագործությունում կատարվող փոփոխություններին, 
քանի որ դրանք իրենց բնույթով կարող են վնաս հասցնել հեղինակի բարի համբավին 
կամ աղավաղել ստեղծագործությունը։ Համաձայնության բացակայությունը 
հանգեցնում է հեղինակի իրավունքների խախտման և, հետևաբար, համապատասխան 
պատասխատվության։

Հրապարակային կատարման իրավունքը, այսինքն ստեղծագործության 
ներկայացումը կենդանի կատարմամբ կամ տեխնիկական միջոցների օգնությամբ` 
ռադիո-հեռուստատեսություն, հեղինակի առավել հաճախակի կիրարկվող 
իրավունքներից է, վերաբերում է ստեղծագործությունների մասսայական 
օգտագործմանը, որի դեպքում անհատ հեղինակը չի կարող հսկել ստեղծագործության 
ուղին ու հետևել, որ իրեն հասանելիք հոնորարները կանոնավոր վճարվեն։ Այս 
իրավունքը պետք է հատկապես հետաքրքրի գրական ստեղծագործությունների 
հեղինակներին իրենց ստեղծագործությունների ասմունքի, գեղարվեստական 
ընթերցանության, երաժշտական, երաժշտա-դրամատիկական և դրամատիկական 
ստեղծագործությունների կատարման տեսանկյունից, քանի որ մենք ունենք 
օպերայի, օպերետաների, բալետի, բեմականացումների համար հիմք ծառայած 
հրաշալի ստեղծագործությունների օրինակներ, ինչպիսիք են «Անուշ», «Ալմաստ», 
«Արշակ Երկրորդ» և այլ հրաշալի օպերաները, «Մխիթար Սպարապետ», «Դավիթ 
Բեկ» ֆիլմերը, որոնք մշակութային անգնահատելի գոհարներ են։ Հրապարակային 
կատարման իրավունքը հիմնականում իրականացնում են գույքային իրավունքները 
կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվում են 
հեղինակների կողմից, հանդիսանում են հեղինակների ներկայացուցիչ, գործում են 
նրանցից ստացված լիազորությունների սահմաններում և թույլտվություն են տալիս 
հեղինակների անունից, ինչպիսիք են օրինակ բանաստեղծները, դրամատուրգները, 
բեմականացումների հեղինակներն ու բեմականացված ստեղծագործության 
հեղինակները, այլ լեզուներով դրամատիկական ստեղծագործությունների 
թարգմանիչները և այլք, կնքում են թատերա-համերգային կազմակերպությունների հետ 
ստեղծագործությունների օգտագործման վերաբերյալ լիցենզային պայմանագրեր և 
հավաքում նրանց հասանելիք հոնորարները։ 

Հանրությանը հաղորդելու իրավունքը թույլ է տալիս ստեղծագործությունը 
մատչելի դարձնել հանրության անդամներին այնպիսի ձևով, որ այն հասանելի 
լինի հանրության անդամներին նրանց կողմից անհատապես ընտրված 
ցանկացած վայրում և ցանկացած պահին, մասնավորապես համակարգչային 
կամ նմանատիպ ցանցերի միջոցով։ Այս իրավունքը նոր է և վերաբերում է թվային 
միջավայրում ստեղծագործությունների օգտագործմանը, որը նույնպես պետք է 
իրականացվի հեղինակի կամ այլ իրավատիրոջ թույլտվությամբ, հակառակ դեպքում 
ստեղծագործության օգտագործումն ինտերնետում համարվում է իրավախախտում 
և ենթակա է պատասխանատվության, քանի որ թվային միջավայրը հսկայական 
պոտենցիալ է ապահովում խախտումների համար. ցանկացած երկրից ցանկացած 
անձ կարող է մուտք գործել ցանկացած կայք, ներբեռնել ցանցում տեղադրված 
ցանկացած ստեղծագործություն, ֆիլմ, երգ, տեսահոլովակ, գիրք, հոդված և տարածել 
առանց հեղինակներից թույլտվություն ձեռք բերելու մասին անհանգստանալու 
կամ վճարման մասին մտածելու։ Նրանցից շատերը հակված են մտածել, որ այն, ինչ 
տեղադրված է ինտերնետում, ազատ կարող են օգտագործել։ Պետք է տխրեցնեմ, 
դա այդպես չէ և ինտերնետային կայքերի տերերը պետք է մտահոգվեն, որ իրենց 
կայքերում տեղադրվեն նյութերը իրավատերերի թույլտվությամբ և պաշտպանված` 
կրկնօրինակման հնարավորություններից։ Այդ նպատակով հեղինակը կարող է 
կիրառել տեխնիկական պաշտպանիչ միջոցներ ստեղծագործության նկատմամբ 
չթույլատրված գործողությունները արգելելու նպատակով։ Այդ պաշտպանիչ միջոցները 
շրջանցողները հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտողներ են և ենթակա 
պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։
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Ընդհանրապես, որպեսզի որևէ անձ իրավունք ունենա ստեղծագործության 

օրինակները վերարտադրել և վաճառել, ապա նախ նա պետք է վերարտադրության և 
տարածման գույքային իրավունքներին տիրապետի։ Այդ իրավունքները օգտագործողը 
կարող է ձեռք բերել հեղինակի հետ կնքված լիցենզային պայմանագրով կամ 
իրավունքների զիջման պայմանագրով, քանի որ ստեղծագործության ստեղծմամբ 
գույքային իրավունքները ի սկզբանե պատկանում են հեղինակին և նա կարող է 
արգելել այլ անձանց ստեղծագործության օգտագործումը։ Սակայն նա կարող է այդ 
իրավունքները փոխանցել այլ անձանց լիցենզային պայմանագրով։ Իհարկե հեղինակը 
կարող է նաև իր բացառիկ իրավունքները ամբողջությամբ կամ մասամբ գրավոր 
պայմանագրով փոխանցել (օտարել) այլ անձանց։ 

Հեղինակը կարող է ֆինանսական օգուտներ քաղել իր գույքային իրավունքները 
առևտրային նպատակով օգտագործելուց, այսինքն ստեղծագործությունն առևտրային 
նպատակով օգտագործի կամ այդպիսի օգտագործման թույլտվություն տա այլ անձանց 
միայն գրավոր պայմանագրով։ Պայմանագիր կնքելուց առաջ լավ կլինի խորհրդակցել 
մասնագետների հետ, լավատեղյակ լինել իր իրավունքներին, ուսումնասիրել 
ստեղծագործության օգտագործման ձևերը։ Թե հեղինակը և թե օգտագործողը, այս 
դեպքում հրատարակիչը, պետք է հետևի Օրենքի դրույթներին և հնարավորինս 
զերծ մնա հեղինակի իրավունքի խախտումներ թույլ տալուց, մասնավորապես 
պետք է հեղինակի հետ կնքի գրավոր պայմանագիր` քննարկելով յուրաքանչյուր 
դրույթը, սահմանի պայմանագրի գործողության ողջամիտ ժամկետ, ոչ թե 20-25 
տարի կամ ավելի, ինչպես այսօր հանդիպում ենք, այլ ավելի քիչ, որը շատ ավելի 
նպատակահարմար է։ Ոչ բոլոր գրական գործերն են, որ անընդհատ սպառվում են այդ 
տարիների ընթացքում և անընդհատ վերահրատարակվում, հետևաբար անգործության 
մատնել հեղինակին բացառիկ իրավունքները երկար ժամանակով վերցնելով և 
դրանք չօգտագործելով, և հեղինակին էլ զրկել այլ հրատարակչի հետ բանակցելու ու 
պայմանագիր կնքելու հնարավորությունից այնքան էլ իրատեսական չէ։ Այսօր անգամ 
հանդիպում ենք հրատարակչի կողմից առաջարկված պայմանագրեր, որտեղ բացառիկ 
իրավունքներն անցնում են հրատարակչին անժամկետ կամ հետմահու` օրենքով 
սահմանված ամբողջ ժամկետի ընթացքում։ Սա ողջամիտ կլիներ այն դեպքում, եթե 
հրատարակիչը անընդատ գովազդեր հեղինակին, վերահրատարակեր նրա գիրքը 
կամ առաջարկեր տպագրության այլ հրատարակչի, կամ թարգմանության իրավունքն 
առաջարկեր հետաքրքրված անձանց։ Այս երևույթներն ուղղակիորեն ապացուցում են, 
որ հեղինակն ընդհանրապես տեղյակ չի իր իրավունքներից, կարևորություն չի տվել 
պայմանագրի կետերին, նրան ուղղակի պետք է եղել հրատարակել իր գիրքը։ Փաստերը 
վկայում են, որ պայմանագրերը մեծ մասամբ հեղինակի հետ կնքվում են ոչ թե նախքան 
գրքի հրատարակումը, այլ հրատարակելուց հետո, որովհետև նրան հետաքրքրում է 
միայն գրքի հրատարակությունը։ Այս չգրված կարգն անընդունելի է և պայմանագրում 
տեղ գտած անճշտությունների մասին խոսելն արդեն անիմաստ է դառնում։

Մենք անընդհատ շեշտում ենք, որ հեղինակի թույլտվությունը պետք է ձեռք 
բերել նախապես, նախքան ստեղծագործության օգտագործումը, քանի որ 
հակառակ դեպքում օգտագործողը պարզապես կլինի իրավախախտ անձ և ենթակա 
պատասխանատվության։ Հեղինակը պետք է թույլատրի իր ստեղծագործության 
ցանկացած ձևով վերարտադրությունը, տարածումը, թարգմանությունը, դրանում 
փոփոխություններ կատարելը և յուրաքանչյուր օգտագործման համար ստանա 
վարձատրություն, քանի որ եթե հեղինակը անգամ հրաժարվի վարձատրությունից, 
այդ հրաժարականն առոչինչ է այն պարզ պատճառով, որ հակասում է Օրենքին։ 

Ինչպես ձեռք բերել ստեղծագործությունն օգտագործելու համար հեղինակի 
թույլտվությունը. Առաջնահերթ պետք է ճշտել, արդյոք պահպանվում է այն 
ստեղծագործության հեղինակի իրավունքները, այսինքն օրենքով սահմանված 
գույքային իրավունքների գործողության հետմահու 70-ամյա ժամկետը լրացել է թե 
ոչ, արդյոք նա անդամակցում է Հեղինակային և հարակից իրավունքների կոլեկտիվ 
հիմունքներով կառավարող «Հայհեղինակ» ՀԿ–ին, արտերկրի հեղինակների դեպքում՝ 
որ երկրի քաղաքացի է կամ գույքային իրավունքները կոլեկտիվ կառավարող որ 
կազմակերպության անդամ է, և այնուհետև մտածել հեղինակային պայմանագիր 
կնքելու մասին։ Գույքային իրավունքները կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող 
կազմակերպությունների օգնությունը չափազանց մեծ է այս հարցում։ Ամեն ինչ շատ հեշտ 
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է, եթե ձեզ հետաքրքող հեղինակը կոլեկտիվ կառավարող կազմակերպության, այսինքն՝ 
«Հայհեղինակ» ՀԿ–ի անդամ է։ Այս դեպքում հեղինակի անունից թույլտվությունը տալիս 
է կազմակերպությունը, քանի որ հանդես է գալիս որպես հեղինակի լիազորված անձ, 
եթե ձեզ հետաքրքող իրավունքը կոլեկտիվ կառավարման առարկա է։ Իսկ եթե ոչ, ապա 
հնարավորինս օգնում են տեղեկություններ ստանալ հեղինակի բնակավայրի մասին։ 
Օգտակար կարող են լինել նաև ստեղծագործական միությունները։ 

Ճշտումներից հետո Հեղինակի հետ կնքվում է գրավոր պայմանագիր։ 
Պայմանագիրը կարող է լինել բացառիկ և ոչ բացառիկ, հատուցելի։ Ոչ բացառիկ 
պայմանագրի դեպքում ստեղծագործությունն օգտագործելու թույլտվությունը, 
բացի օգտագործողից, կարող է տրամադրվել նաև այլ անձանց։ Ի տարբերություն 
ոչ բացառիկ պայմանագրի` հեղինակային բացառիկ պայմանագրով միայն 
Օգտագործողին է փոխանցվում ստեղծագործությունը պայմանագրով որոշված 
ձևերով, պայմաններով և ժամկետում օգտագործելու իրավունքը։ Այդ թույլտվությունը 
պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում այլ անձանց չի կարող տրամադրվել։ 
Անհրաժեշտ է հիշել, որ հեղինակի` ապագա յում ստեղծվելիք ստեղծագործությունների 
վերաբերյալ պայմանագրում նախատեսված պայմանները առ ոչինչ են, ինչպես նաև 
պայմանագրի առարկա չեն կարող լինել պայմա նագիրը կնքելու պահին անհայտ 
ստեղծագործության օգտագործման իրավունք ները, այսինքն այն ամենը, ինչը տվյալ 
պահին դեռ չկա։

Հեղինակն իրավունք ունի ստեղծագործության յուրաքանչյուր օգտագործման դիմաց 
ստանալու հեղինակային վարձատրություն բացառությամբ օրենքով սահմանված 
ազատ օգտագործման դեպքերի։ Հեղինակային վարձատրությունից հրաժարվելու 
մասին պայմանագիրն առոչինչ է։ 

Պայմանագրում պետք է շատ հստակ և մանրամասն նշվեն ստեղծագործությունն 
օգտագործելու եղանակները, օրինակ՝ գրական գործը հրատարակելու, թարգմանելու, 
վերահրատարակելու, երգ-երաժշտությունը համերգներում կատարելու, ինտերնետային 
կայքերում, բջջային հեռախոսներում տեղադրելու, խտասկավառակի (CD) և 
ձայներիզների վրա ձայնագրելու միջոցով վերարտադրելու իրավունքը, օգտագործման 
իրավունքի փոխանցման ժամկետը, հեղինակին վճարվող վարձատրության չափը, 
ժամկետը, վճարման ձևերը՝ միանվագ են վճարելու նախքան ստեղծագործության 
օգտագործումը, թե՝ մաս-մաս, օգտագործման սկզբում և վերջում, թե օգտագործումից 
հետո վաճառքից առաջացած եկամուտներից` տոկոսների տեսքով։ 

Հեղինակային պայմանագրի կարևոր դրույթներից է նաև ստեղծագործության 
օգտագործման տարածքի մասին պայմանավորվածությունը, թե որտեղ պետք է 
վաճառվեն օրինակները` Հայաստանի տարածքում, թե նաև Հայաստանից դուրս։ 
Հայաստանի սահմաններից դուրս տպաքանակ իրացնելու պայմանի դեպքում 
վարձատրության չափը որոշելիս պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ, որպես 
կանոն, Հայաստանից դուրս ստեղծագործության օրինակի վաճառքի գինը ավելի 
բարձր է սահմանվում, հետևաբար վարձատրությունն էլ այդ տպաքանակի համար 
պետք է համեմատաբար ավելի բարձր սահմանել։ Եթե հեղինակային պայմանագրում չի 
նշվել ժամկետ, ապա պայմանագիրը գործում է հինգ տարի, իսկ եթե տարածքը չի նշվել, 
ապա այն գործում է միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Առոչինչ են 
հեղինակային պայմանագրի այն պայմանները, որոնք հակասում են հեղինակային և 
հարակից իրավունքների մասին օրենքի դրույթներին։ Կողմը կարող է պայմանագրով 
նախատեսված իրավունքները փոխանցել այլ անձի, եթե դա ուղղակիորեն 
նախատեսված է պայմանագրով։

Ինչպես արդեն նշեցինք, ստեղծագործության հրատարակության համար 
թույլտվությունը տրվում է հեղինակի և հրատարակչի միջև կնքված գրավոր 
պայմանագրով, որտեղ սահմանվում են նաև վարձատրության չափը, վճարման 
եղանակը, ստեղծագործության օգտագործման եղանակը, փոխանցված իրավունքների 
ծավալը, ժամկետը և տարածքը։ Իրավատերերը կարող են նաև հեղինակային 
պահմանագրով ստեղծագործության օգտագործման թույլտվություն տրամադրել այլ 
անձանց։ 

Բացի օգտագործման թույլտվությունից, իրավատերն իր գույքային իրավունքները 
կարող է պայմանագրով փոխանցել (զիջել) այլ անձի։ Միշտ պետք է ուշադրության 
կենտրոնում պահել գույքային իրավունքների գործողության օրենքով սահմանված 
70-ամյա ժամկետը, քանի որ այն դեպքերում, երբ այդ ժամկետը լրանում է նախքան 
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պայմանագրի ժամկետի ավարտը, ապա դադարում է նաև պայմանագիրը։ 
Պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարած Կողմը պետք 
է փոխհատուցի խախտման հետևանքով պատճառած փաստացի վնասները, 
ներառյալ` բաց թողնված օգուտը։ Պայմանագրի խախտման դեպքում իրավատիրոջ 
պահանջով նրան կարող է վճարվել հոնորարի կամ վարձատրության կրկնակի չափով 
փոխհատուցում, որը իրավատերը կստանար, եթե իրավախախտողը թույլտվություն 
ունենար հեղինակային իրավունքի օբյեկտի օգտագործման համար։ 

Օրենքի պահանջները չկատարող անձը, ով չի ապահովում նախապես 
օգտագործման թույլտվության ձեռքբերումը, հասանելիք վարձատրության վճարումը, 
ստեղծագործության անձեռնմխելիության պահպանումը, համարվում է հեղինակային 
կամ հարակից իրավունքները խախտող և կրում է պատասխանատվություն՝ օրենքով 
սահմանված կարգով։ 

Իրավախախտում է նաև գրագողությունը՝ ուրիշի ստեղծագործությունից մտքեր, 
հատվածներ քաղելը առանց ձեռքբերման սկզբնաղբյուրի նշման և որպես իրենը 
ներկայացնելը կամ ստեղծագործությունն ամբողջությամբ իր անունով ներկայացնելը, 
այսինքն հեղինակությունը յուրացնելը։ 

Այս օրենքի հիմնական նպատակը, միտքը հեղինակին իր մտավոր ստեղծագործական 
աշխատանքի արդյունքի՝ ստեղծագործության օգտագործման յուրաքանչյուր ձևի 
դիմաց նյութական եկամուտ, համարժեք վարձատրություն ապահովելն է, որից 
հեղինակը չի կարող հրաժարվել։ Անգամ, եթե հեղինակը վարձատրությունից 
հրաժարվելու մասին պայմանագիր է կնքում, այդ պայմանագիրն առոչինչ է։ Մեզանից 
յուրաքանչյուրն իր կատարած աշխատանքի դիմաց ստանում է վարձատրություն և 
ոչինչ տարօրինակ չէ։ Հեղինակը նույնպես իր կատարած մտավոր ստեղծագործական 
աշխատանքի յուրահատուկ արդյունքն օգտագործելու դիմաց պետք է վարձատրվի։ 
Դա պետք է ապահովի թե դատական համակարգը և թե ստեղծագործությունների 
օգտագործմանն առնչվող գործարար հատվածը։ Հասարակությունը պետք է ընդունի, 
ճանաչի հեղինակի իրավունքները իր ստեղծագործության նկատմամբ, պետք է լինի 
իրազեկված և հարգանք դրսևորի ստեղծագործողների նկատմամբ, այդ հարգանքն 
արտահայտի պահպանելով նրա իրավունքները, կանխելով իրավախախտումները, 
վճարելով հեղինակին հասանելիք համապատասխան վարձատրությունը։ Միայն 
նպաստավոր պայմանների առկայությամբ է հնարավոր երկրի առաջընթացը, 
մշակութային արժեքների փոխանակումը, միջազգային բարձր հեղինակությունը, 
կատարյալ իրավական դաշտը և ներդրումների հոսքը։ Ստեղծագործությունները 
համերգային, թատերական, հեռարձակող կազմակերպությունների կողմից, 
ռեստորաններում, բարերում,սրճարաններում և այլ հասարակական վայրերում, 
ինտերնետային ցանցերում օգտագործվելիս հեղինակն ուղղակի անզոր է հետևել 
և հսկել իր ստեղծագործության անցած ճանապարհը, էլ չեմ ասում իրեն հասանելիք 
վարձատրության հաշվարկումն ու ստացումը։ Ոլորտի կարգավորման նպատակով 
այս ձևերի համար ՀՀ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել են հեղինակային 
վարձատրության նվազագույն դրույքաչափեր և հեղինակի հետ կնքվող պայմանագրում 
այս դրույքաչափերից ցածր վարձատրություն չի կարող սահմանվել։ Պետք է 
նշել, որ այս ձևերը հիմնականում վերահսկում և հեղինակի անունից լիցենզային 
պայմանագիր են կնքում հեղինակի գույքային իրավունքները կոլեկտիվ 
հիմունքներով կառավարող կազմակերպությունները, որոնք ստեղծվում են 
անձամբ հեղինակների կամ այլ իրավատերերի կողմից։ Կոլեկտիվ կառավարող 
կազմակերպությունները գործում են հեղինակներից ստացված լիազորությունների 
սահմաններում, հանդես են գալիս նրանց անունից որպես նրանց ներկայացուցիչ, 
բանակցում են օգտագործողների հետ ստեղծագործությունների օգտագործման 
պայմաններն ու վարձատրության չափը, կնքում են օգտագործումը թույլատրող 
լիցենզային պայմանագրեր, հավաքում և իրավատերերի միջև բաշխում են հոնորարը։ 
Հեղինակն անձամբ նշված քայլերից ոչ մեկին չի մասնակցում։ Կոլեկտիվ կառավարող 
կազմակերպության անդամ կարող են լինել դրամատիկական գործերի հեղինակները 
և թարգմանիչները, բանաստեղծները` որպես երգերի տեքստերի հեղինակներ կամ 
ասմունքի տեսանկյունից, կինոսցենարների և վերափոխված ստեղծագործությունների 
հեղինակները, օրինակ` «Մխիթար Սպարապետ» վեպի հեղինակը և կինոսցենարի 
հեղինակը, «Անուշ» օպերայի հիմքում ընկած պոեմի և լիբրետտոյի հեղինակները, 
բեմականացումների հեղինակները, օրինակ` «Քաջ Նազար» արձակ հեքիաթի 
հեղինակն ու բեմականացված տարբերակի հեղինակը։
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Կոլեկտիվ կառավարումը չափազանց կարևոր դեր ունի երկրի մշակութային 
արժեքների փոխանակման և մշակույթի զարգացման, ինչպես նաև իրավատերերի 
համար էլ ավելի նպաստավոր կենսապայմաններ ապահովելու գործում՝ ընձեռելով 
նրանց ազատ ստեղծագործելու հնարավորություն։ Այդ իսկ պատճառով կարևորվում 
է կոլեկտիվ կառավարող նոր կազմակերպությունների ստեղծումը, որոնք կապահովեն 
նաև իրավունքների պահպանությունն ու իրավատերերին հասանելիք հոնորարների 
հավաքումը ոչ միայն հեղինակների ստեղծագործությունների, այլև հարակից 
իրավունքների օբյեկտների օգտագործման դեպքերում։

Հրատարակիչը, որը հարակից իրավունքների նոր սուբյեկտ է, բացառիկ 
իրավունք ունի վարձատրության պայմանով թույլատրել այլ հրատարակիչների 
օգտագործել իր հրատարակությունների հրատարակչական ձևավորումները։ Այս 
իրավունքը գործում է հրատարակության պահից 50 տարի։ Անտիպ գրական գործերի 
համար նախատեսվել է նոր մոտեցում, որ բխում է եվրոխորհրդի հեղինակային 
իրավունքի և հարակից որոշ իրավունքների պահպանության ժամկետները սահմանող 
դիրեկտիվից։ Պահպանության են արժանացել հեղինակի գույքային իրավունքների 
գործողության օրենքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո լույս ընծայված 
անտիպ ստեղծագործությունները, այսինքն 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 գույքային իրավունքներին 
համարժեք իրավունքներից 25 տարի ժամկետով (հոդ. 56)։ Նմանատիպ դրույթ է 
նախատեսված նաև հանրության սեփականություն դարձած աշխատությունների 
գիտական և քննադատական հրատարակությունները հրատարակողի համար՝ 
իրավունքների պահպանության 30 տարի ժամկետով (հոդ. 57)։ 

ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ Է ՊԱՀԱՆՋԵԼ ԻՐԱՎԱՏԵՐՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏԻՑ
Իր իրավունքների խախտման փաստն արձանագրելուց հետո իրավատերը կարող է 

զգուշացնող նամակ ուղարկել և պահանջել դադարեցնել իրավախախտումը, սակայն իր 
իրավունքները վնասող գործողությունները շարունակվելու դեպքում հեղինակային կամ 
հարակից իրավունքների իրավատերն իր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով 
կարող է դիմել դատարան։ Եթե հեղինակը կոլեկտիվ կառավարող կազմակերպության 
անդամ է, ապա նրա անունից դատարան կարող է դիմել այդ կազմակերպությունը՝ 
որպես նրա ներկայացուցիչ, և իրավունքները խախտողից պահանջել՝

•	 իր իրավունքների ճանաչում, եթե իրավախախտողը ժխտում կամ չի ճանաչում 
նրա իրավունքները, 

•	 իր իրավունքը խախտող գործողությունների կասեցում, եթե դեռ շարունակվում է 
խախտում պարունակող գործողությունը,

•	 նմանակված օրինակների և դրանց պատրաստման համար օգտագործվող 
նյութերի ու սարքավորումների բռնագրավում կամ ոչնչացում, հեղինակը կարող 
է պահանջել, որ նմանակված օրինակները հանձնվեն իրեն, սակայն հեղինակի 
նմանատիպ պահանջի բացակայության դեպքում դատարանն իրավասու է 
նմանակված օրինակները, ինչպես նաև դրանց պատրաստման համար անհրաժեշտ 
նյութերն ու սարքավորումները բռնագրավել և ոչնչացնել։ 

•	 իրեն պատճառված վնասի հատուցում օրենքով սահմանված կարգով,
•	 փոխհատուցում հոնորարի կամ այն վարձատրության կրկնակի չափով, որը 

իրավատերը կստանար օբյեկտի օրինական օգտագործման համար, կամ փաստացի 
խախտման վնասին համարժեք վնասների հատուցում, ներառյալ՝ բաց թողնված 
օգուտը. (վնասի չափը որոշվում է դատարանի կողմից),

•	 դատական վճռի հրապարակումը ՀՀ զանգվածային լրատվության միջոցներով։
Իրավատերն ազատ է պատասխանատվության միջոցների ընտրության հարցում։ 

Սահմանված է նաև պատասխանատվություն այն անձանց համար, ովքեր ինչ-որ 
ձևով առնչվում են խախտման հետ (արտադրողներ, տպագրողներ, ներկրողներ, 
նմանակված օրինակներ կամ իրավախախտում առաջացնող սարքավորումներ 
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տիրապետողներ)՝ պահանջի դեպքում կեղծ օրինակների արտադրությանը և 
տարածմանը մասնակցող անձանց, ինչպես նաև այդ օրինակների ձեռքբերման 
աղբյուրների ու տարածման ուղիների մասին անմիջապես տեղեկություններ 
չհայտնելու և խախտմանն առնչվող փաստաթղթերը չներկայացնելու համար։

ԹՎԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Տեխնիկայի և գիտության անընդհատ զարգացման շնորհիվ ի հայտ են եկել 

ստեղծագործությունների օգտագործման նոր եղանակներ ու միջավայր, օրինակ` 
թվային միջավայրը, ինտերնետը, որը մի կողմից հրաշալի հնարավորություն է 
ստեղծագործությունների տարածման և ճանաչման համար, մյուս կողմից պարարտ 
հող է ապահովում իրավախախտումների համար։ Այդ միջավայրում ցանկացած 
անձ ցանկացած վայրից և ցանկացած պահին կարող է իրեն հասանելի դարձնել 
ինտերնետային կայքերում տեղադրված երգերը, ֆիլմերը, տեսահոլովակները, գրական 
գործերը։ Այսպիսի օգտագործման դեպքում տարածքային սահմանները վերանում են 
և չափազանց դժվար է հետևել ստեղծագործության «ճամփորդությանը», առավել ևս 
խախտումներին։ Այդ առումով ստեղծագործությունը կայքերում պետք է տեղադրվեն 
հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների իրավատերերի թույլատվությամբ։ 

Հնարավոր խախտումներից ապահովագրվելու նպատակով կարող են կիրառվել 
տեխնիկական պաշտպանիչ միջոցներ, որոնք կարգելեն օբյեկտների պատճենումը կամ 
պատճենվելիս դրանք կլինեն աղավաղված և վատորակ, կոդավորված, խառնաշփոթ 
դասավորված կամ ձևափոխված։ Այս պաշտպանական միջոցները շրջանցողները, 
ինչպես նաև այն անձինք, ովքեր վաճառում, գովազդում կամ վարձույթով են տալիս 
տեխնիկական պաշտպանիչ միջոցները շրջանցող, շրջանցումը հեշտացնող կամ 
շրջանցման հնարավորություն ստեղծող սարքավորումներ կամ մասեր կամ մատուցում 
են ծառայություններ, որոնց նպատակն է շրջանցման շնորհիվ ստեղծագործության 
առևտրային նպատակով պատճենումն ապահովելն ու տարածելը, կդիտվեն որպես 
իրավախախտողներ և կենթարկվեն օրենքով նախատեսված պատժամիջոցների։

Նույնատիպ պատասխանատվություն է սահմանվում նաև ստեղծագործության 
կամ հարակից իրավունքների օբյեկտի վրայից գիտակցաբար, առանց 
իրավատերերի թույլտվության, իրավունքների կառավարման մասին էլեկտրոնային 
տեղեկատվությունը՝ այսինքն հեղինակի կամ գույքային իրավունքները տիրապետող 
անձանց մասին տեղեկությունները վերացնելու կամ փոխելու համար, և այդպիսի 
օրինակները հանրությանը հաղորդելու, մատչելի դարձնելու, հեռարձակելու 
տարածելու կամ ներմուծելու համար, իմանալով, որ դրանով նպաստում է 
հեղինակային և հարակից իրավունքների խախտումներին։

Ինչ խոսք իրավական կատարյալ փաստաթղթերը ինքնաբերաբար չեն 
գործի, եթե իրավատերերը չհամախմբվեն և միավորված չներկայացնեն իրենց 
անհանգստությունները։ Բոլորիս քաջ հայտնի է, որ օրենքը կիրարկողը, հավուր 
պատշաճի ու արդյունավետ գործողության մեջ դնողը մի կողմից իրավատերերն 
են, մյուս կողմից օգտագործողները, այլապես իրավախախտումների դեմ պայքարը 
ցանկալի արդյունք չի տա, քանի դեռ թերի է հեղինակ-օրենք-օգտագործող կապը։ 
Խիստ կարևոր են հասարակության լայն շրջաններին հեղինակային և հարակից 
իրավունքների մասին իրազեկելը, Օրենքի նկատմամբ հարգանք ձևավորելն ու 
զարգացնելը, ստեղծագործություն օգտագործողների բարյացկամ վերաբերմունքն 
ու ցանկությունը` ճանաչել հեղինակի իրավունքն ու նրան վճարել օրինական 
հասանելիք հոնորարը, այլապես ինչքան էլ կատարյալ լինի օրենքն ու իրավական 
դաշտը` հագեցած միջազգային փաստաթղթերով, պատասխանատվության զգացումի 
ու հեղինակի իրավունքները ճանաչելու բացակայության պարագայում օրենքը նորից 
կշարունակի մնալ թղթի վրա, իսկ վիճելի դեպքերում արդեն հայտնվում ենք դատարանի 
իրավասության ներքո։ Այս վերջինը խիստ կարևոր է, քանի որ դատական համակարգի 
ճիշտ մոտեցումից ու կայացրած վճիռներից է կախված հեղինակային իրավունքի բախտն 
ընդհանրապես Հայաստանում։ 

Սոնյա Վարդանյան
Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների

բաժնի պետ, Մտավոր սեփականության գործակալություն
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ԳՐԱԿԱՆ ԵՎ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԲԵՌՆԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ1

*

(Քաղվածք)

Հոդված 2
(Պահպանվող երկեր 1. «Գրական և գեղարվեստական երկեր» 2. Ամրա  գրման 

հնարավոր պահանջներ 3. Ածանցյալ երկեր 4. Պաշտո նական տեքստեր 5. Ժողովածուներ 
6. Պահ պանութ յունից օգտվող անձի պահպա նության մասին պար տա վորություններ 7. 
Կիրառա կան արվեստի երկեր և արդյունաբերական նմուշներ 8. Նորու թյուններ)

1. «Գրական և գեղարվեստական երկեր» հասկացությունն ընդգրկում է բոլոր երկերը 
գրականության, գիտության և արվեստի բնագավառում, ինչպիսի միջոցներով և ինչպիսի 
ձևով որ արտահայտված լինեն, ինչպես՝ գրքեր, բրոշյուրներ և այլ գրավոր երկեր, 
դասախոսություններ, դիմումներ, քարոզներ և այլ նմանատիպ երկեր, դրամատիկական 
և երաժշտա-դրամատիկական երկեր, պարարվեստի երկեր ու մնջախաղ, երաժշտական 
երկեր տեքստով և առանց տեքստի, կինեմատոգրաֆիայի երկեր, որոնց հավասարեցվում 
են համանման միջոցներով արտահայտված երկերը, նկարները, կերպարվեստի, ճարտա-
րապետության, քանդակագործության, գրաֆիկայի և լիտոգրաֆիայի, լուսանկարչական 
երկերը, որոնց հավասարեցվում են համանման միջոցներով արտահայտված 
երկերը, կիրառական արվեստի երկերը, պատկերա զարդումները, աշխարհագրական 
քարտեզները, պլանները, էսքիզները, պլաստիկ երկերը, որոնք վերաբերում են 
աշխարհագրությանը, տեղագրությանը, ճարտա րա պետությանը կամ գիտությանը։ 

2. Սակայն Միության անդամ երկրների օրենսդրության իրավասու թյունն է նշել, որ 
գրական և գեղարվեստական երկերը կամ նման դասակարգման որոշ երկեր ենթակա չեն 
պահպանման, եթե արտահայտված չեն այս կամ այն նյութական ձևով։

3. Թարգմանությունները, հարմարեցումները (ադապտացիա), երա ժշտա  կան 
վերադաշնակումներն ու գրական և գեղարվեստական երկերի այլ փոփոխու թյուները 
պահպանվում են բնագիր երկերին հավասար, առանց վնասելու բնագիր երկի հեղինակի 
իրավունքներին։

4. Միության անդամ երկրի օրենսդրության իրավասությունն է որոշել այն 
պահպանությունը, որը նախատեսվում է օրենսդրական, վարչական և դատական բնույթի 
պաշտոնական տեքստերի և դրանց պաշտոնական թարգմանու թյուն ների համար։

5. Գրական և գեղարվեստական երկերի ժողովածուները, օրինակ՝ հանրագի տա-
րաններն ու անթոլոգիաները, որոնց նյութերի ընտրությունն ու տեղադրումը իրենից 
ներկայացնում է ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք, պահպան վում են որպես 
այդպիսին, առանց վնասելու ժողովածուի մաս կազմող յուրաքան չյուր երկի հեղինակի 
իրավունքներին։

6. Սույն հոդվածում նշված երկերը պահպանվում են Միության անդամ բոլոր 
երկրներում։ Այդ պահպանությունն իրականացվում է ի օգուտ հեղինակի և նրա 

իրավահաջորդների։
7. Միության անդամ երկրի օրենսդրության իրավասությունն է՝ հաշվի առնելով սույն 

Կոնվենցիայի 7 (4) հոդվածի դրույթները, որոշել իրենց օրենքների կիրարկման աստիճանը 
կիրառական արվեստի երկերի ու արդյունաբերական նախշերի ու նմուշների նկատմամբ, 
ինչպես նաև այդպիսի երկերի, նախշերի և նմուշների պահպանության պայմանները։ Այն 
երկերի նկատմամբ, որոնք պահպանվում են երկի մայր երկրում (երկի ծագման երկիր) 
բացառապես որպես նախշեր ու նմուշներ, Միության անդամ այլ երկրներում կարող է 
պահանջվել միայն այդ երկրում նախշերի ու նմուշների համար նախատեսված հատուկ 
պահպանություն, սակայն, եթե տվյալ երկրում այդպիսի հատուկ պահպանություն չի 
նախատես ված, այդ երկերը պահպանվում են որպես գեղարվեստական երկեր։ 

8. Սույն Կոնվենցիայով նախատեսված պահպանությունը չի տարած վում օրվա նորու-
թյունների կամ զանազան իրադարձությունների մասին լրատվական տեղե կատ վության 
բնույթ կրող հաղորդումների վրա։

* Ընդունվել է 1886թ. սեպտեմբերի 9-ին։ Հայաստանը վավերացրել է 2000թ. հոկտեմբերի 19-ին։ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
«ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔ2
*

(Քաղվածք)

Հոդված 3. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտները 
1. Հեղինակային իրավունքի օբյեկտ է համարվում գրականության, գիտության 

և արվեստի բնագավառներում հեղինակի ինքնուրույն կամ այլ 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 
նպատակից։

2. Նյութական կրիչի վրա չամրագրված բանավոր ստեղծագործությունը համարվում 
է օբյեկտիվ ձև ունեցող, եթե այն մատչելի է դարձել հանրությանը հրապարակային 
կատարման կամ այլ ձևով։

3. Հեղինակային իրավունքը տարածվում է ինչպես հրապարակված, այնպես էլ 
չհրապարակված ստեղ ծագոր ծությունների վրա։

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.
զ) տեսալսողական ստեղծագործությունները (կինո-հեռուստաֆիլմերը, անիմացիոն 

և մուլտիպլիկացիոն կինոնկարները, կարճ երաժշտական տեսահոլովակները, 
գովազդային, փաստագրական, փաստավավերագրական և այլ ֆիլմերը).

է) դեկորատիվ-կիրառական արվեստի և բեմական գրաֆիկայի 
ստեղծագործությունները.

ը) լուսանկարչական և նման եղանակով ստեղծված ստեղծագործությունները, որոնք 
համապատասխանում են սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթներին.

թ) քաղաքաշինական, ճարտարապետական, այգեպուրակային արվեստի 
ստեղծագործությունները և դրանց լուծումները ինչպես ամբողջությամբ, այնպես էլ 
առանձին մասերը.

ժ) աշխարհագրությանը, տոպոգրաֆիային, երկրաբանությանը, քաղա քա շինությանը, 
ճարտարապետությանը և այլ գիտություններին վերաբերող քարտեզները, նախագծերը, 
էսքիզները և պլաստիկ ստեղծագործությունները. 

ժա) ածանցյալ ստեղծագործությունները, մասնավորապես՝
- այլ ստեղծագործությունների թարգմանությունները, ադապտացիաները, 

փոխադրումները, դաշնավորումներն ու վերադաշնավորումները, մշակումներն 
ու վերամշակումները, բեմականացումները, կինեմատոգրաֆիական 
վերափոխումները և գրականության, գիտության, արվեստի 
ստեղծագործությունների այլ վերափոխումները, որոնք համապատասխանում են 
սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթներին,

- ստեղծագործությունների ժողովածուները (հանրագիտարանները, 
անթոլոգիաները), տվյալների բազաները և այլ կազմածո 

* Ընդունված է 2006թ. հունիսի 15-ին։
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ստեղծագործությունները, որոնք ըստ իրենց պարունակության ընտրության և 
(կամ) տեղաբաշխման ստեղծագործական աշխատանքի արդյունք են. 

ժբ) ստեղծագործության մասերը (անվա նումը, կերպարները և այլն), որոնք 
համապատասխանում են սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթներին և կարող 
են օգտագործվել ինքնուրույն. 

ժգ) տառատեսակները.
ժդ) սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթներին համապատասխանող այլ 

ստեղծագործություններ։

Հոդված 5. Ստեղծագործության հրապարակումը և լույսընծայումը
1. Ստեղծագործությունը համարվում է հրապարակված, եթե այն հեղինակի կողմից 

կամ նրա համաձայնությամբ առաջին անգամ մատչելի է դարձել հանրությանը 
հրապարակային արտասանության, հրապարակային կատարման, հրապարակային 
ցուցադրման, լույսընծայման (հրատարակման), հեռարձակման կամ հանրությանը 
մատչելի դարձնելու այլ միջոցներով։ 

2. Ստեղծագործությունը համարվում է լույս ընծայված (հրատարակված), եթե 
հեղինակի համաձայնությամբ ցանկացած միջոցներով, այդ թվում` էլեկտրոնային 
համակարգերի միջոցով, արտադրված ստեղծագործության օրինակները շրջանառության 
մեջ են դրվել բավարար քանակով։

 
Հոդված 6. Հեղինակը
Հեղինակ է ճանաչվում այն ֆիզիկական անձը, ով ստեղծել է ստեղծագործությունը։

Հոդված 7. Համահեղինակությունը
1. Երկու կամ ավելի անձանց համատեղ ստեղծագործական աշխատանքով 

ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ հեղի նակային իրավունքը պատկանում է 
համահեղինակներին համատեղ՝ անկախ ստեղծագործության կառուցվածքից։

Համահեղինակությամբ ստեղծված ստեղծագործության առանձին մասը 
համարվում է ինքնուրույն նշանակություն ունեցող, եթե դա կարող է օգտագործվել 
ստեղծագործության մյուս մասերից անկախ։

Համահեղինակներից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի ստեղծագոր ծության իր ստեղծած 
ինքնուրույն նշանակություն ունեցող մասն օգտա գործելու իր հայեցողությամբ, եթե այլ 
բան նախա տեսված չէ նրանց միջև կնքված պայմանագրով։

Համահեղինակությամբ ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային 
իրավունքը ճանաչվում է, եթե հեղինակներից թեկուզ մեկը սույն օրենքով օգտվում է 
հեղինակային իրավունքից։ 

2. Ստեղծագործությունն ամբողջությամբ օգտագործելու իրավունքը պատկանում 
է համա հե ղինակներին համատեղ։ Համահեղինակների փոխ հարաբերությունները 
սահմանվում են նրանց միջև կնքված պայմանագրով։

Պայմանագրի բացակայության դեպքում ստեղծագոր ծության նկատմամբ հեղինակային 
իրավունքը պատկանում է բոլոր հեղինակներին համատեղ, իսկ ստացվող եկամուտը 
նրանց միջև բաշխվում է հավասար։

Համահեղինակությամբ ստեղծված և անբաժանելի ամբողջա կանություն համարվող 
ստեղծագործության համահեղինակներից ոչ մեկն իրավունք չունի առանց հիմնավորված 
պատճառաբանություն ների արգելելու մյուս համահեղինակներին ստեղծա գոր  ծու թյան 
օգտագործումը։

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 
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լիազորություն ունեցող այլ կազմակերպություններում ի պահ հանձնված 
ստեղծագործության օրինակի վրա, քանի դեռ հակառակն ապացուցված չէ։ Սույն դրույթը 
կիրառվում է նաև այն դեպքերում, երբ այդ անունը կեղծանուն է, և կեղծանունով 
հանդես եկող հեղինակի անձը կասկած չի հարուցում։

2. Ստեղծագործությունը անանուն կամ կեղծանունով լույսընծայման դեպքում լույս 
ընծայող անձը, ում անունը կամ անվանումը նշված է ստեղծագործության վրա, այլ 
ապացույցների բացակայության դեպքում համարվում է հեղինակի ներկայացուցիչ և այդ 
կարգավիճակով իրավասու է պաշտպանելու հեղինակի իրավունքներն ու ապահովելու 
դրանց իրականացումը։

 Սույն դրույթը գործում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այդպիսի ստեղծագործության 
հեղինակը չի բացահայտել իր անձը և չի հայտարարել իր հեղինակության մասին։

Հոդված 9. Հեղինակային իրավունքի ծագումը և դրա մասին ծանուցումը
1. Ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունքը ծագում է 

ստեղծագործության ստեղծման փաստով։ 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 կատարումից։

2. Բացառիկ գույքային իրավունքները տիրապետող անձը (հեղինակը կամ սույն 
օրենքով նախատեսված կարգով դրանք տիրապետող այլ անձը) հեղինակային 
իրավունքի մասին ծանուցելու նպատակով կարող է օգտագործել հեղինակային 
իրավունքի պահպանության նշանը, որը զետեղվում է ստեղ ծագոր ծության 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 տարեթվից։
Հեղինակային իրավունքը հեղինակի բացառիկ անձնական ոչ գույքային և բացառիկ 

գույքային իրավունքներն են իր ստեղծագործության նկատմամբ։

Հոդված 12. Հեղինակի անձնական ոչ գույքային իրավունքները 
1. Հեղինակի անձնական ոչ գույքային իրավունքները ապահովում են 

ստեղծագործության նկատմամբ նրա մտավոր և անձնական կապերը։ 
2. Հեղինակին են պատկանում ստեղծագործության նկատմամբ հետևյալ անձնական 

ոչ գույքային իրավունքները`
ա) ստեղծագործության հեղինակ ճանաչվելու (հեղինա կության իրավունք).
բ) ստեղծագործությունն իր անվամբ, կեղծանվամբ կամ անանուն օգտագործելու կամ 

այդպիսի օգտագործումը թույլատրելու (հեղինակի անվան իրավունք).
գ) ստեղծա գոր ծու թյունը հնարավոր աղավաղումներից, փոփոխություններից 

կամ հեղինակի համբավին կամ արժանապատվությանը վնաս հասցնող այլ 
ոտնձգություններից պաշտպանելու (հեղինակի համբավի և արժանապատվության 
իրավունք). 

դ) ստեղծագործությունը ցանկացած ձևով առաջին անգամ հրապարակելու կամ այդ 
իրավունքը այլ անձի վերապահելու (հրապարակման իրավունք).

ե) ստեղծագործությունը հրապարակելու մասին նախկինում ընդունած որոշումից 
հրաժարվելու (հետ կանչի իրավունք), եթե հրապարակվող ստեղծագործությունն այլևս 
չի համապատասխանում իր համոզմունքներին, և այդ հրապարակումը բացասական 
ազդեցություն կունենա իր հեղինակության վրա՝ ստեղծագործությունն օգտագործելու 
իրավունք ունեցող անձանց պատճառած վնասները (ներառյալ` բաց թողնված օգուտը) 
հատուցելու պայմանով։ Եթե ստեղծագործությունն արդեն իսկ լույս է ընծայվել, 
հեղինակը պարտավոր է հրապա րա կայնորեն ծանուցել դրա հետկան չի մասին։ Ընդ 
որում, նա իրավունք ունի ստեղծագործության նախ կինում պատրաստված օրինակները 
շրջանառությունից հանելու` հոգալով անհրաժեշտ ծախսերը։ Սույն մասի դրույթները 
չեն տարածվում համակարգչային ծրագրերի, տեսալսողական ստեղծագործությունների, 
տվյալների բազաների, ինչպես նաև ծառայողական ստեղծա գործությունների վրա, եթե 
հեղինակի և գործատուի միջև կնքված պայմանագրով այլ բան նախատես ված չէ։
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3. Անձնական ոչ գույքային իրավունքներն անօտարելի և անփոխանցելի են և 
պահպանվում են անժամկետ, բացառությամբ հետկանչի իրավունքի, որը գործում է 
միայն հեղինակի կյանքի ընթացքում։ 

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 օգտագործումը։

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).
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 օգտագործում։
2. Հեղինակն իրավունք ունի նաև արգելելու ստեղծագործության՝ առանց իր 

թույլտվության պատրաստված օրինակների ներմուծումը։ 
3. Բացառությամբ սույն օրենքի 22-26-րդ և 36-րդ հոդվածների, հեղինակն 

իրավունք ունի ստեղծագործության օգտագործման յուրաքանչյուր ձևի դիմաց 
ստանալու հեղինակային վարձատրություն։ Հեղինակային վարձատրությունից 
հրաժարվելու մասին պայմանագիրն առոչինչ է։

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 միջև։
6. Ստեղծագործության բնօրինակը կամ օրինակները վարձույթով տալու կամ 

փոխատվության իրավունքը պատկանում է հեղինակին, անկախ այդ օրինակների 
նկատմամբ սեփականության իրավունքից։ Նշված իրավունքը չի տարածվում այն 
համակարգչային ծրագրերի վրա, որոնք ինքնին վարձույթի հիմնական օբյեկտ չեն կամ 
ընդգրկված են որևէ մեքենայի կամ արտադրանքի մեջ և բնականոն օգտագործման 
ընթացքում չեն կարող վերարտադրվել կամ պատճենահանվել։

7. Օրինական ճանապարհով լույս ընծայված ստեղծագործության բնօրինակը 
կամ օրինակները վաճառքի կամ դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
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փոխանցման այլ միջոցով քաղաքացիական շրջանառության մեջ դրվելու դեպքում 
դրանց հետագա տարածումն իրականացվում է առանց հեղինակի թույլտվության 
և հեղինակային վարձատրության, բացառությամբ սույն օրենքի 27-րդ հոդվածով 
նախատեսված դեպքերի։

 
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 շահերը։ 

 2. Ազատ օգտագործմամբ թույլատրվում է՝
 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 ստեղ ծա գոր-
ծությունների ու դրանցից քաղվածքների օգտագործումը լուսաբա նման նպատակով՝ 
ուսուցողական բնույթի հրատարակություններում, հեռարձակող կազմակերպության 
հաղորդումներում, ձայնա գրություններում և տեսագրություններում՝ ուսուցումը 
լուսաբանելու նպա տակն 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 
հեռարձա կումը, եթե հեղինակը նման օգտագործումը նախապես չի արգելել.

դ) հրապարակավ արտասանված ելույթների, զեկույցների, հայտարարությունների 
և նմանօրինակ այլ ստեղծագործությունների վերարտադրումը մամուլում ու 
հեռարձակումը՝ տեղեկա տվության նպա տակն արդարացնող ծավալով.

ե) լուսանկարչության, կինոարվեստի, հեռարձակման միջոցներով ընթացիկ 
իրադարձությունների մասին հաղորդման նպատակով դրանց ընթացքում տեսած կամ 
լսած գրական և արվեստի ստեղծագոր ծությունների վերարտադրումը և հրապարակային 
հաղորդումը՝ տեղեկատ վության նպատակն արդարացնող ծավալով.

զ) դատական և վարչական վարույթի նպատակների համար ստեղ ծագործության 
օգտագործումը նպատակն արդարացնող ծավալով, բացառությամբ համակարգչային 
ծրագրերի։ Այդպիսի դեպքերում հեղինակի անվան և ստեղծագործության սկզբնաղբյուրի 
նշումը պարտադիր չէ. 

ժ) հրապարակված ստեղծագործության վերափոխումը, եթե՝
- 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) նկատմամբ։
 
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 կիրառման։

2. Արտատպման եղանակով վերարտադրումը չի ընդգրկում նշված պատճենի 
էլեկտրոնային (ներառյալ` թվային), օպտիկական կամ այլ մեքենայաընթեռնելի տեսքով 
պահպանումը կամ վերարտադրումը։
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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 կող մից՝ 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 կություն ներում 
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 (ֆիզիկա-
կան 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 վերարտադրումը։ 

Հոդված 29. Ժողովածո ստեղծագործության նկատ մամբ 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 
իրավունքը։

2. Կազմողն օգտվում է հեղինակային իրավունքից, եթե պահպանել է ժողովածուում 
ընդգրկված յուրաքանչյուր ստեղծագործության հեղինակի իրավունքները։

3. Ժողովածուում ընդգրկված ստեղծագործությունների հեղինակներն 
իրավասու են օգտագործելու իրենց ստեղծագործությունները` անկախ ժողովածո 
ստեղծագործությունից։

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 պահանջները։

Հոդված 30. Թարգմանության կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործության 
նկատմամբ հեղինակային իրավունքը

1. Թարգմանությունները և այլ ածանցյալ ստեղծագործություններն ինքնուրույն 
ստեղծագործություններ են և պահպանվում են որպես բնօրինակներ։ 

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 հանգամանքից։ 

3. Թարգմանիչը կամ այլ ածանցյալ ստեղծագործության հեղինակն օգտվում է 
հեղինակային իրավունքից, պայմանով, որ պահպանված են թարգմանության կամ այլ 
վերափոխման ենթարկված ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակի իրավունքները։

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 պահանջները։ 
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Հոդված 31. Կոլեկտիվ ստեղծագործության նկատ մամբ հեղինակային 
իրավունքը

1. Կոլեկտիվ ստեղծագործություն է համարվում որևէ անձի (այսուհետ՝ կազմակերպող 
անձ) նախաձեռնությամբ և պատասխանատվությամբ երկու կամ ավելի ֆիզիկական 
անձանց ստեղծած ստեղծագործությունը։

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 ստեղծագործությունը։ Այդ անձինք իրավասու են նշելու իրենց 
անունը (պարբերականի անվանումը) կամ պահանջելու նման նշում՝ տվյալ կոլեկտիվ 
ստեղծագոր ծության ցանկացած օգտագործման դեպքում։ 

3. Կոլեկտիվ ստեղծագործության մեջ ընդգրկված ստեղծագոր ծությունների 
հեղինակները պահպանում են իրենց ստեղծագոր ծու թյուններն այլ ձևով և եղանակով 
օգտագործելու բացառիկ իրավունքը, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։

4. Կազմակերպող անձը ստեղծագործության հեղինակ չէ։ 

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 չէ։

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 պայմաններ։ 

3. Սույն հոդվածի դրույթները չեն տարածվում ծառայողական հանձնա րա -
րությունների կամ պարտականությունների կարգով ստեղծված հանրագիտարանների, 
հանրագիտարանային բառարանների, գիտական աշխատությունների, պարբերական 
ու շարունակական ժողովածուների, թերթերի, ամսագրերի և այլ պարբերական 
հրատարակությունների վրա։

Հոդված 37. Գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը 
1. Հեղինակի գույքային իրավունքները գործում են հեղինակի կյանքի ընթացքում և 

շարունակում են գործել նրա մահից հետո՝ 70 տարի։
2. Համահեղինակությամբ ստեղծված ստեղծագործության նկատմամբ գույքային 

իրավունքները գործում են համահեղինակների կյանքի ընթաց քում և շարունակում են 
գործել համահեղինակներից վերջինի մահից հետո՝ 70 տարի։

3. Կեղծանվամբ կամ անանուն ստեղծագործությունների դեպքում հեղինակի 
գույքային իրավունքները ծագում են ստեղծագործությունն օրինական ճանապարհով 
հանրությանը մատչելի դառնալու պահից և գործում են 70 տարի։ Եթե նշված ժամկետում 
կեղծանվամբ կամ անանուն ստեղծագործության հեղինակի անձը բացահայտվում է, 
ապա կիրառվում են սույն հոդվածի առաջին մասում նշված ժամկետները։

4. Կոլեկտիվ ստեղծագործությունների նկատմամբ գույքային իրավունքների 
գործողության ժամկետը հաշվարկվում է սույն հոդվածի երրորդ մասում նշված կարգով։

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 առանձին։

7. Գույքային իրավունքների գործողության ժամ կետը լրանալուց հետո 
ստեղծագործությունը դառնում է հանրության սեփականությունը։ Հանրության 
սեփականություն դարձած ստեղծագոր ծությունը կարող է ազատ օգտագործել 
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յուրաքանչյուր անձ՝ առանց հեղինակային վարձատրություն վճարելու, սակայն 
պահպանելով հեղինակի անվան, հեղինակության և համբավի ու արժանապատվության 
իրավունքները։

8. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են համապատասխան 
նշված իրադարձությանը հաջորդող տարվա հունվարի մեկից։

Հոդված 38. Հեղինակային իրավունքի անցումը ժառանգաբար և 
փոխանցումը

1. Հեղինակային իրավունքը փոխանցվում է ժառանգաբար։
2. Ժառանգաբար չեն փոխանցվում հեղինակության իրավունքը, անվան իրավունքը, 

համբավի և արժանապատվության իրավունքը, հետկանչի իրավունքը։
3. Հեղինակի ժառանգներն իրավասու են իրականացնելու հեղինակության 

իրավունքի, անվան իրավունքի, համբավի և արժանապատվության իրավունքի 
պաշտպանությունը` առանց ժամկետային սահմանափակման։

Ժառանգների բացակայության դեպքում նշված իրավունքների պաշտպանությունն 
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը։

4. Հեղինակի գույքային իրավունքները կարող են պայմանագրով փոխանցվել 
(զիջվել) այլ անձի՝ վերջինիս և հեղինակի, նրա ժառանգների կամ նրանց հետագա 
իրավահաջորդների հետ կնքած պայմանագրով։

5. Գույքային իրավունքները կարող են իրավատեր իրավաբանական անձի 
վերակազմակերպման հետևանքով փոխանցվել այլ անձի։

Հոդված 39. Ստեղծագործության օգտագործման թույլտվությունը. 
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 չէ։

2. Հեղինակային պայմանագիրը, որը կարգավորում է իրավատիրոջ և 
ստեղծագործության օգտագործման թույլտվություն ստացած անձի (այսուհետ՝ 
օգտագործող) փոխհարաբերությունները, հատուցելի է և կարող է լինել բացառիկ կամ ոչ 
բացառիկ։

3. Հեղինակային ոչ բացառիկ պայմանագրով իրավատերն օգտագործողին 
տրամադրում է ստեղծագործությունը որոշակի ժամկետում ու պայմանագրում նշված 
սահմաններում օգտագործելու իրավունք` պահպանելով ստեղծագործության նկատմամբ 
բացառիկ իրավունքները, այդ թվում՝ այլ անձանց ստեղծագործության օգտագործման 
թույլտվության իրավունքը։ 

4. Հեղինակային բացառիկ պայմանագրով իրավատերն օգտագործողին է փոխանցում 
ստեղծագործությունը որոշակի ժամկետում ու պայմանագրով նախատեսված 
սահմաններում օգտագործելու բացառիկ իրավունքը` պահպանելով ստեղծագործության 
օգտագործման իրավունքն այն մասով, որը նախատեսված է պայմանագրով։ Այս 
դեպքում այլ անձանց կողմից ստեղծագործության օգտագործումն արգելելու իրավունքը 
կարող է իրականացնել իրավատերը, եթե դա չի կատարում օգտագործողը։

5. Հեղինակային պայմանագրով փոխանցված իրավունքները համար վում են ոչ 
բացառիկ, եթե պայմանագրով այլ բան նախատեսված չէ։

6. Ապագա յում ստեղծագործություն ստեղծելու հեղինակի իրավունքները 
սահմանափակող պայ մանագրի պայմաններն առ ոչինչ են։

7. Հեղինակային պայմանագրի առարկա չեն կարող լինել պայմա նագիրը կնքելու 
պահին անհայտ ստեղծագործության օգտագործման իրավունք ները։

Հոդված 40. Հեղինակային պայմանագրի պայմանները և ձևերը
1. Հեղինակային պայմանագրում նշվում են փոխանցվող իրավունքների ծավալը, 

ստեղծագործությունն օգտագործելու եղանակները, օգտագործման իրավունքի 
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փոխանցման ժամկետն ու վարձատրության չափը, վարձատրության չափի որոշման 
կարգը, վճարման ժամկետն ու կարգը, ինչպես նաև այլ պայմաններ, որոնք կողմերը 
կհամարեն էական։

2. Հեղինակային պայմանագրում վարձատրությունը որոշվում է որպես 
ստեղծագործության համապատասխան օգտագործումից ստացված եկամտի տոկոս, 
իսկ ստեղծագործության բնույթով պայմանավորված դրա անհնարինության դեպքում՝ 
պայմանագրում ամրագրված որոշակի գումարի տեսքով կամ կողմերի համար ընդունելի 
այլ եղանակով։ Ընդ որում, ամրագրված գումարի չափը չի կարող ավելի ցածր 
լինել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած հեղինակային 
վարձատրության նվազագույն դրույքաչափերից։ Վարձատրությունն ամրագրված 
գումարի տեսքով որոշելիս պայմանագրում սահմանվում է ստեղծագործության 
առավելագույն տպաքանակը։

3. Հեղինակային պայմանագրում տարածքի վերաբերյալ, որի սահմաններում գործում 
է ստեղծագործության օգտագործման իրավունքը, պայմանի բացակայության դեպքում 
պայմանագրի գործողությունը սահմանափակվում է Հայաստանի Հանրա պե տու թյան 
տարածքով։

4. Հեղինակային պայմանագրով չնախատեսված մնացած բոլոր իրավունքները 
պահպան վում են հօգուտ իրավատիրոջ։

5. Հեղինակային պայմանագիրը գործում է այդ պայմանագրում նշված ժամկետում, 
սակայն դադարում է գույքային իրավունքների գործողության ժամկետը լրանալու 
պահից։ Լիցենզային պայմանագրում ժամկետի պայմանի բացակայության դեպքում դրա 
գործողության սահմանված ժամկետ համարվում է հինգ տարին։

6. Պայմանագրի յուրաքանչյուր կողմ կարող է հեղինակային պայմանագրով 
փոխանցված իրավունքները լրիվ կամ մասնակիորեն փոխան ցել այլ անձանց՝ միայն 
պայմանագրով ուղղակի նախատեսված լինելու դեպքում։

7. Հեղինակային պայմանագրի պայմանները, որոնք հակասում են սույն օրենքի 
դրույթներին, կամ սահմանափակում են որոշակի բնագավառում կամ որոշակի տեսակի 
ստեղծագործություն ապագայում ստեղծելու հեղինակի իրավունքները, առ ոչինչ են։

8. Հեղինակային պայմանագիրը կնքվում է գրավոր։

Հոդված 41. Հեղինակային պայմանագրի խախտման դեպքում կողմերի 
պատասխանատվությունը

Հեղինակային պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները չկատարած կողմը 
պետք է փոխհատուցի մյուս կողմին պատճառած վնասը (ներառյալ` բաց թողնված 
օգուտը)։

Հոդված 55. Հրատարակչի իրավունքը
1. Հրատարակությունների հրատարակչական ձևավորումների նկատմամբ բացառիկ 

իրավունքները պատկանում են տվյալ ձևավորումն իրականացրած հրատարակչին։
2. Հրատարակիչն իրավունք ունի արգելելու կամ թույլատրելու երրորդ անձանց իր 

հրատարակությունների հրատարակչական ձևավորումների վերարտադրությունը։
3. Հրատարակիչը կարող է իրեն պատկանող գույքային իրավունքները պայմանագրով 

լրիվ կամ մասնակիորեն փոխանցել այլ անձի։ 
4. Հրատարակիչը կարող է պայմանագրով այլ անձանց փոխանցել նաև 

հրատարակչական ձևավորումն օգտագործելու իրավունքը։ Պայմանագրում նշվում են 
օգտագործման ժամկետը, վարձատրության չափն ու վճարման կարգը, տարածքը և այլն։

5. Հրատարակչական ձևավորման նկատմամբ գույքային իրավունքները կարող 
են ժառանգաբար համապարփակ իրավահաջորդության կարգով կամ իրավատեր 
իրավաբանական անձի վերակազմակերպման հետևանքով փոխանցվել այլ անձի։ 

Հոդված 56. Անտիպ ստեղծագործությունների պահպանությունը 
Ցանկացած անձ, որը գույքային իրավունքների գործողության ժամկետի ավարտից 

հետո առաջին անգամ օրինական ճանապարհով հրատարակում կամ այլ միջոցներով 
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հանրությանը մատչելի է դարձնում անտիպ ստեղծագործությունը, օգտվում է հեղինակի՝ 
սույն օրենքով նախատեսված գույքային իրավունքներին համարժեք իրավունքներից։ 

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 իրավունքներից։ 

2. Սույն հոդվածի առաջին մասի դրույթը տարածվում է նաև այն դեպքերի վրա, 
երբ հանրության սեփականություն դարձած աշխատությունն ինքնին հեղինակային 
իրավունքի օբյեկտ չէ։

Հոդված 61. Հարակից իրավունքների գործողության ժամկետները
5. Հրատարակչի իրավունքը ծագում է ստեղծագործության հրատարակման պահից և 

գործում է 50 տարի։
7. Անտիպ ստեղծագործության նկատմամբ իրավունքները ծագում են առաջին անգամ 

օրինական ճանապարհով դրա հրատարակման կամ այլ միջոցներով հանրությանը 
մատչելի դարձնելու պահից և գործում են 25 տարի։

8. Քննադատական և գիտական աշխատությունների հրատարակությունների 
նկատմամբ իրավունքները ծագում են ստեղծագործության առաջին օրինական 
հրատարակման պահից և գործում են 30 տարի։

9. Սույն հոդվածով սահմանված ժամկետները հաշվարկվում են համապատասխան 
նշված իրադարձությանը հաջորդող տարվա հունվարի մեկից։

Հոդված 65. Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունք ների 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 թույլտվությունը։ 

Ստեղծագործության էական մաս է համարվում ստեղծագործության որևէ մասը, 
որը տվյալ ստեղծագործությանը ծանոթ ցանկացած անձ ինքնուրույն կարող է 
նույնականացնել որպես այդ ստեղծագործության մաս։

2. Անձը, որը չի կատարում սույն օրենքի պահանջները, համարվում է հեղինակային 
իրավունքը կամ հարակից իրավունքները խախտող։ 

3. Առանց իրավատիրոջ թույլտվության պատրաստված կամ տարածված իրավունքի 
օբյեկտի օրինակները համարվում են կեղծ կամ նմանակված (կոնտրաֆակտ)։

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 պահպանությունը։

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 գրագողություն։

5. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների խախտման համար 
նախատեսվում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով։
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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 դատարան։

2. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրավատերն իր 
իրավունքները պաշտպանելու նպատակով, դատական կարգով, իր իրավունքները 
խախտողից կարող է պահանջել՝

ա) իր իրավունքների ճանաչում.
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 կիրառում։

3. Սույն հոդվածի երկրորդ մասի «գ», «դ» և «ե» կետերում նշված միջոցների 
ընտրության իրավունքը պատկանում է հեղինակային իրավունքի կամ հարակից 
իրավունքների իրավատիրոջը։

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 փաստաթղթերը։ 

Սույն մասում նշված անձինք, որոնք հրաժարվում են տրամադրել պահանջված 
տեղեկությունը կամ փաստաթղթերը, պատասխանա տվություն են կրում այն վնասների 
համար, որոնք կարող են պատճառվել նշված պարտականությունը կատարելուց 
հրաժարվելու հետևանքով։

5. Հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների իրա վատիրոջ չպահանջած 
նմանակված օրինակները, ինչպես նաև դրանց ստեղծ ման և վերարտադրման համար 
օգտագործված նյութերն ու սարքավորումները դատարանի վճռով կարող են ոչնչացվել։

Հոդված 71. Օտարերկրյա անձանց իրավունքները
Օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիները կամ ռեզիդենտները, Հայաստանի 

Հանրապետության միջազգային պայմանագրերին համապատասխան կամ 
փոխադարձության սկզբունքով, օգտվում են սույն օրենքով նախատեսված 
իրավունքներից և կրում են պատասխանատվություն` Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիներին և ռեզիդենտներին հավասար։
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Հեղինակային ոչ բացառիկ պայմանագիր 
ստեղծագործության օգտագործման իրավունք տրամադրելու մասին 

(ոչ բացառիկ լիցենզիա)

Ք.Երևան <_____>_______________2013թ.
 
Սույն պայմանագիրը կնքվում է ___________________________________________
(այսուհետ` Հեղինակ) մի կողմից և ________________________________________ ի դեմս տնօրեն 

_________________________ (այսուհետ` Օգտագործող) միջև մյուս կողմից,
որոնք այսուհետ հանդես են գալիս որպես <Կողմեր>։ 
Կողմերը պայմանավորվում են, որ`
1. Հեղինակը Օգտագործողին ոչ բացառիկ լիցենզիա է տալիս իր ներքոնշյալ 

ստեղծագործություն(ներ)ը, օգտագործելու վերաբերյալ ___________________________________  
այսուհետ` <Ստեղծագործություն>։

 2. Ստեղծագործության օգտագործման լիցենզիա տրամադրելու հիմնական 
պայմանները.

1) Ստեղծագործության օգտագործման թույլատրված ձևերը (հստակ թվարկել 
օգտագործման թույլատրվող ձևերը, որոնք սահմանված են օրենքով) ____________________ 
_________________________________________________________

2) Սույն Պայմանագրով նախատեսված օգտագործման նպատակով Հեղինակը 
Օգտագործողին թույլ է տալիս հրատարակել, տարածել, (վերահրատարակել, 
վերարտադրել, թարգմանել, ներմուծել, հանրությանը հաղորդել…) Ստեղծագործությունը,

3) տարածքը. ՀՀ տարածքում (ամբողջ աշխարհում, ԱՊՀ երկրներում կամ կոնկրետ 
երկրում և այլն),

4) Օգտագործման ժամկետը. Երեք տարի ժամկետով (հինգ տարի ժամկետով, գույքային 
իրավունքների գործողության ամբողջ ժամկետում և այլն…), 

5) ենթալիցենզավորման իրավունք (ձեռք բերված իրավունքների հետագա փոխանցում 
երրորդ անձանց) հեղինակի թույլտվության պայմանով,

6) լիցենզիան տրամադրելու համար վարձատրություն. նախատեսվում է 
վարձատրություն ____________ դրամ միանվագ (կամ եկամուտից տոկոսների տեսքով կամ 
ավանսի կարգով որոշված ժամկետում։ (Վարձատրության պայմանի բացակայության 
դեպքում լիցենզիան կհամարվի անվավեր, իսկ ստեղծագործության օգտագործումը` 
անօրինական)։

3. Օգտագործողը պարտավոր է ստեղծագործությունն օգտագործելիս նշել հեղինակի 
անունը։

4. Հեղինակը երաշխավորում է, որ սույն Պայմանագրի կնքումը չի հանգեցնում երրորդ 
անձանց հեղինակային իրավունքների խախտմանը, որ ինքը նախկինում չի կնքել և 
հետագայում էլ չի կնքելու սույն Պայմանագրին հակասող կամ խոչընդոտող որևէ այլ 
պայմանագիր։ 

5. Սույն Պայմանագրով չփոխանցված իրավունքները պատկանում են Հեղինակին։
6. Սույն Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ 

օրենսդրությամբ։ 
7. Սույն Պայմանագիրը կազմված է երկու հավասարազոր իրավական ուժ ունեցող 

օրինակից` յուրաքանչյուր Կողմի համար մեկ օրինակ։ 
 Կողմերի հասցեները և ստորագրությունը

Հեղինակ Օգտագործող
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Հեղինակային բացառիկ պայմանագիր ստեղծագործության 
օգտագործման իրավունք տրամադրելու մասին 

(բացառիկ լիցենզիա)

Ք.Երևան <_____>_______________2013թ.
 
Սույն պայմանագիրը կնքվում է ___________________________________________
(այսուհետ` Հեղինակ) մի կողմից և ________________________________________ ի դեմս տնօրեն 

_______________________________ (այսուհետ` Օգտագործող) միջև մյուս կողմից,
որոնք այսուհետ հանդես են գալիս որպես <Կողմեր>։ 
Կողմերը պայմանավորվում են, որ`
1. Հեղինակը Օգտագործողին բացառիկ լիցենզիա է տալիս իր ներքոնշյալ 

ստեղծագործությունը ____________________________ այսուհետ` <Ստեղծագործություն> սույն 
Պայմանագրի 2.1 կետով որոշված ձևով օգտագործելու վերաբերյալ։

 2. Ստեղծագործության օգտագործման լիցենզիա տրամադրելու հիմնական պայմանները.
1) Ստեղծագործության օգտագործման թույլատրված ձևերը. Սույն Պայմանագրով 

նախատեսված օգտագործման նպատակով Հեղինակը Օգտագործողին թույլ է տալիս 
հրատարակել, տարածել, (վերահրատարակել, վերարտադրել թարգմանել, ներմուծել, 
հանրությանը հաղորդել…) Ստեղծագործությունը,

2) տարածքը. ՀՀ տարածքում (ամբողջ աշխարհում, ԱՊՀ երկրներում կամ կոնկրետ երկրում 
և այլն),

3) Օգտագործման ժամկետը. Երեք տարի ժամկետով (հինգ տարի ժամկետով, գույքային 
իրավունքների գործողության ամբողջ ժամկետում և այլն), 

4) ենթալիցենզավորման իրավունք (ձեռք բերված իրավունքների հետագա փոխանցում 
երրորդ անձանց) հեղինակի թույլտվության պայմանով,

5) լիցենզիան տրամադրելու համար վարձատրություն. նախատեսվում է վարձատրություն 
____________ դրամ միանվագ (կամ եկամուտից տոկոսների տեսքով կամ ավանսի կարգով 
որոշված ժամկետում։ (Վարձատրության պայմանի բացակայության դեպքում լիցենզիան 
կհամարվի անվավեր, իսկ ստեղծագործության օգտագործումը` անօրինական)։

3. Օգտագործողը պարտավոր է ստեղծագործությունն օգտագործելիս նշել հեղինակի 
անունը։

4. Օգտագործողը պարտավոր է սույն պայմանագրի 2.1 կետով նախատեսված 
գործողություններն իրականացնել հետևյալ պայմանները պահպանելով արտադրվող 
օրինակների առավելագույն տպաքանակը, ներմուծման համար թույլատրված 
առավելագույն օրինակների քանակը։ 

5. Օգտագործողը Ստեղծագործության օգտագործման համար պարտավոր է վճարել 
վարձատրություն միանվագ < > դրամ կամ տարեկան/ամենամսյա < > դրամ։

6. Սույն պայմանագրի 5-րդ կետով նախատեսված վարձատրությունի վճարվում է < > 
ժամկետում ամեն ամիս բանկային փոխանցումների միջոցով։

7. Հեղինակը երաշխավորում է, 
որ սույն Պայմանագրի կնքումը չի հանգեցնում երրորդ անձանց հեղինակային 

իրավունքների խախտմանը, որ ինքը նախկինում չի կնքել և հետագայում էլ չի կնքելու սույն 
Պայմանագրին հակասող կամ խոչընդոտող որևէ այլ պայմանագիր.

որ ինքն այլ անձի չի տրամադրի սույն պայմանագրով փոխանցված իրավունքը 
պայմանագրի գործողության ընթացքում։ 

8. Սույն Պայմանագրով չփոխանցված իրավունքները պատկանում են Հեղինակին։
9. Սույն Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ։ 
10. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից գործում է մինչև 

Կողմերի իրականացնեն սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։ 
11. Սույն Պայմանագիրը կարող է լուծվել ժամկետից շուտ Կողմերի համաձայնությամբ։
12. Սույն Պայմանագիրը կազմված է երկու հավասարազոր իրավական ուժ ունեցող 

օրինակից` յուրաքանչյուր Կողմի համար մեկ օրինակ։ Պայմանագրին լրացումներ կարող են 
արվել գրավոր` Կողմերի ստորագրությամբ։

 Կողմերի հասցեները և ստորագրությունը

Հեղինակ Օգտագործող
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Զիջման պայմանագիր

Ք.Երևան  < > հունվարի 201_ թ.

Սույն պայմանագիրը կնքվում է ________________________________________ 
կազմակերպության, ի դեմս տնօրեն _______________________________, որը գործում է իր 
կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ` Իրավատեր) մի կողմից և _____________________
___________________ կազմակերպության, ի դեմս տնօրեն _______________________________, որը 
գործում է իր կանոնադրության (այսուհետ` Նոր իրավատեր), մյուս կողմից միջև, որոնք 
այսուհետ հանդես են գալիս որպես <Կողմեր>։ 

1. Իրավատերը զիջում (օտարում) է Նոր իրավատիրոջը ամբողջ ծավալով և 
առանց ժամկետի սահմանափակման բացառիկ իրավունքը _________________________ 
(հեղինակային իրավունքի կամ հարակից իրավունքների օբյեկտի անվանումը, տեսակը և 
այլ հատկանիշեր) նկատմամբ (այսուհետ` Օբյեկտ)։

2. Նոր իրավատերը պարտավորվում է Իրավատիրոջը վճարել Օբյեկտի նկատմամբ 
բացառիկ իրավունքը զիջելու համար վարձատրություն <____________> դրամ։

3. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կողմերի ստորագրման պահից և գործում 
է մինչև Կողմերի` սույն պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունների 
կատարումը։ 

4. Օբյեկտի նկատամբ բացառիկ իրավունքը անցնում է Նոր իրավատիրոջը սույն 
պայմանագիրը ստորագրելու պահից (< > օրից)։

5. Կողմերի միջև վեճերը լուծվում են ՀՀ օրենսդրության համաձայն։
6. Սույն պայմանագիրը կազմված է և ստորագրված երկու օրինակով, Կողմերից 

յուրաքանչյուրի համար մեկական օրինակ։
 Կողմերի հասցեները և ստորագրությունները.

Իրավատեր  Նոր իրավատեր
Անվանումը
գրանցման տվյալները
Իրավաբանական հասցեն
Կոնտակտային տվյալները
Բանկային հաշիվ
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Պայմանագիր
գույքային իրավունքները կոլեկտիվ կառավարելու մասին

Ք.Երևան < > հունվարի 201_ թ.
 
Պայմանագրի կողմերը

  1. Սույն պայմանագիրը կնքվում է «Հայհեղինակ» հեղինակային և հարակից 
իրավունքների կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարող հասարակական կազմակերպության 
/Կազմակերպություն/, որը գործում է ըստ Կանոնադրության /28.11.2003թ. 
վերագրանցման վկայական թիվ 03Ա 062963/ և 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- /Հեղինակի/ միջև։ 
Սույն պայմանագրի կնքմամբ Հեղինակը կամավոր հիմունքներով անդամակցում է 

«Հայհեղինակ» հասարակական կազմակերպությանը։
Պայմանագրի առարկան
2. Տեքստով և առանց տեքստի երաժշտական ստեղծագործությունների, 

դրամատիկական, երաժշտա-դրամատիկական, բեմական և պարարվեստի, 
դրամատիկական ստեղծագործություններն ուղեկցող երաժշտական 
ստեղծագործությունների համար գույքային իրավունքների կոլեկտիվ կառավարում։

Պայմանագրի կողմերի իրավունքները և պարտականությունները
3. Հեղինակը հանձնարարում է Կազմակերպությանը իրականացնել իր գույքային 

իրավունքների կառավարում վերոնշյալ ստեղծագործությունների հրապարակային 
կատարման, հեռարձակման, ձայնա-տեսագրության և այլ միջոցներով 
վերարտադրության դեպքում /Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 
մասին «ՀՀ օրենք, հոդ.63,64ե/։

4. Սույն Պայմանագրի առարկա հանդիսացող գույքային իրավունքների կառավարումն 
ապահովելու համար Հեղինակը բացառիկ իրավունք է տալիս Կազմակերպությանը` 
թույլատրելու վերոնշյալ ստեղծագործությունների օգտագործումն ու հավաքելու 
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից /Վճարողներ/ իրեն հասանելիք հեղինակային 
վարձատրությունը ստեղծագործությունների`

1. հրապարակային կատարումների ------------------------------/ստորագրություն/
2. հեռարձակման -----------------------------/ստորագրություն/
3. ձայնա-տեսագրության և այլ միջոցներով վերարտադրության
   --------------------------------/ստորագրություն/
4. հանրությանը հաղորդելու /on-line/ դեպքում
   -------------------------------/ստորագրություն/
5. Հեղինակը հանձնարարում է Կազմակերպությանը սույն Պայմանագրի
 4-րդ կետով նախատեսված իրավունքները կառավարել`
•	 Հայաստանի Հանրապետության տարածքում -------------------/ստորագրություն/
•	 Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս` արտերկրում ------------------/

ստորագրություն/
Արտերկրում Հեղինակի գույքային իրավունքների կառավարումն ապահովելու 

նպատակով Կազմակերպությունը հեղինակների շահերի ներկայացման և 
պաշտպանության փոխադարձ համագործակցության պայմանագրեր է կնքում 
նմանատիպ կազմակերպությունների հետ, ստանում Հեղինակի ստեղծագործությունների 
օգտագործման համար նրան հասանելիք հոնորարները։ 
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6. Հոնորարի ժամանակին հաշվարկման և ճիշտ բաշխման նպատակով 
Հեղինակը Կազմակերպությունում գրանցում է ստեղծագործությունը։ Չգրանցված 
ստեղծագործության նկատմամբ գույքային իրավունքների կառավարումն ապահովվում 
է գրանցման պահից։

7. Հեղինակը Կազմակերպությանը տեղյակ է պահում իր բնակավայրի, անուն-
ազգանվան, կեղծանվան, բանկային ռեկվիզիտների և գրանցում կատարված 
փոփոխությունների մասին։ Տվյալների բացակայությունը Կազմակերպությունում 
վերջինիս ազատում է հոնորարները ճշտորեն և ժամանակին հավաքելու և Հեղինակին 
վճարելու իր պարտավորությունները կատարելուց։ 

8. Սույն պայմանագրով Հեղինակը երաշխավորում է Կազմակերպությանը
•	 որ նա իրոք հանդիսանում է նշված ստեղծագործության հեղինակը
•	 որ ստեղծագործությունը չի խախտում III- րդ անձանց իրավունքները
•	 որ սույն պայմանագրի 3-րդ կետով Կազմակերպությանը փոխանցված իրավունքները 

չի զիջի III- րդ անձանց։
9. Ի կատարումն Հեղինակի հանձնարարությունների՝ Կազմակերպությունը սույն 

պայմանագրով պարտավորվում է.
•	 հավաքել և Հեղինակին վճարել նրան հասանելիք հոնորարը ստեղծագործության 

հրապարակային կատարման, հեռարձակման, ձայնատեսագրությամբ և այլ միջոցներով 
վերարտադրության, վարձույթի, թվային միջավայրում և օգտագործման այլ ձևերի համար
•	 Հեղինակի կողմից կազմակերպության ռեպերտուարից որևէ ստեղծագործության 

բացառման դեպքում այդ մասին անհապաղ գրավոր տեղեկացնել Վճարողին,
•	 ի հայտ բերել Հեղինակի ստեղծագործությունների պոտենցիալ օգտագործողներին /

Վճարողներ/ 
•	 Հեղինակի անունից պահանջ և հայց ներկայացնել՝ ստեղծագործության 

անօրինական օգտագործման դեպքում հասցված իրական վնասի և բաց թողնված 
օգուտի կորստյան համար գանձումներ կատարելու վերաբերյալ։ 
•	 գործող օրենսդրության և իր կանոնադրության համապատասխան իրականացնել 

ցանկացած իրավաբանական այլ գործողություններ՝ Հեղինակի` սույն պայմանագրով 
իրեն հանձնարարված իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ 

Ֆինանսական պայմաններ
10. Հոնորարը Հեղինակին վճարվում է Կազմակերպության հաշվին հոնորարը 

մուտքագրվելու օրվանից մեկից-երեք ամսյա ժամկետում։
11. Հոնորարը վճարվում է օրենքով սահմանված կարգով հարկերը պահելուց հետո։ 
12. Կազմակերպության ծախսերը ծածկելու նպատակով հոնորարից կատարվում են 

պահումներ որպես անդամավճար՝ 
•	 ՀՀ տարածքում ստեղծագործության օգտագործման համար 15 տոկոս։
•	 ՀՀ տարածքից դուրս ըստ փոխհամաձայնության 15 տոկոս։ 
13. Սույն պայմանագրով Կազմակերպությունը Հեղինակին երաշխավորում է իր 

հոնորարի և կատարված պահումների վերաբերյալ անարգելք տեղեկատվություն 
ստանալու հնարավորություն։

Եզրափակիչ դրույթներ
14. Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքման պահից։
Պայմանագիրը կնքվում է 1 (մեկ) տարի ժամկետով։ Կողմերի առարկությունների 

բացակայության դեպքում պայմանագրի ժամկետն ինքնաբերաբար երկարաձգվում է։ 
 Հեղինակն իրավունք ունի սույն պայմանագիրը լուծարել՝ այդ մասին նախապես 

տեղյակ պահելով Կազմակերպությանը գրավոր ոչ պակաս քան վեց ամիս առաջ։
Կազմակերպությունն իրավունք ունի սույն պայմանագիրը լուծարել Հեղինակի կողմից 

պայմանագրի խախտման փաստի առկայության դեպքում (կետ 3---7) այդ մասին գրավոր 
տեղյակ պահելով Հեղինակին։
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15. Սույն պայմանագրի իրացման ընթացքում ծագած հնարավոր վեճերը կողմերի միջև 
լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում՝ 
դատական կարգով։

16. Պայմանագիրը կազմվում է երկու օրինակից։ Մեկը տրվում է Հեղինակին (Հեղինակի 
ցանկության դեպքում), մյուսը պահվում է Կազմակերպությունում։ 

Հեղինակի ԱԱՀ, ------------------------------------------------------------------------------------

Կեղծանունը -----------------------------------------------------

Ստեղծագործական աշխատանքի բնագավառը`

(կոմպոզիտոր, երգահան, տեքստի հեղինակ, դրամատուրգ, լիբրետոյի 

հեղինակ, բեմականացնող, մշակող, վերադաշնակող, պարեր բեմադրող,

 բանաստեղծ, թարգմանիչ, բեմադիր ռեժիսոր, բեմադիր նկարիչ, 

զգեստներ ձևավորող նկարիչ (ընդգծել)) 
 

Հասցե --------------------------------------------------------------------------------------

հեռ. ---------------------- բջջ. --------------------------

 «Հայհեղինակ» ՀԿ Հեղինակ --------------------------
 (ստորագրություն)
 Տնօրեն 

ՀՀ ք.Երևան, Կորյունի 19ա անձնագիր --------------------------------- 
Հեռ. 374 10 52-94-92, 52-63-93 
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Գրական Թարգմանիչների Ասոցիացիաների Եվրոպայի Խորհուրդ 
(ԳԹԱԵԽ)

Լավ փորձի կանոնադրություն
կամ

ՀԵՔՍԱԼՈԳ

Գրական թարգմանության «արդար խաղի» վեց կանոն՝ ընդունված ԳԹԱԵԽ-ի 
ընդհանուր ժողովի կողմից 2011թ. մայիսի 14-ին3*

1. Իրավունքների արտոնագրում
Թարգմանության օգտագործման իրավունքների արտոնագրումը պետք է սահմանվի 

առավելագույնը հինգ տարի ժամկետով։ Այն ենթակա է բնօրինակի արտոնագրված 
իրավունքների սահմանափակումներին և տևողությանը։ Յուրաքանչյուր արտոնագրված 
իրավունք պետք է նշված լինի պայմանագրում։

2. Վարձատրություն
Առաջադրված աշխատանքի դիմաց վարձատրությունը պետք է լինի արդարացի, 

հնարավորություն տալով թարգմանչին, որպեսզի նա ապրի արժանապատիվ ձևով և 
ստեղծի գրական բարձր որակի թարգմանություններ։

3. Վճարման պայմաններ
Պայմանագրի ստորագրության ժամանակ թարգմանիչը պետք է ստանա կանխավճար՝ 

վարձատրության առնվազն մեկ երրորդը։ Մնացած գումարը պետք է վճարվի ամենաուշը 
թարգմանությունը հանձնելու ժամանակ։

4. Հրատարակելու պարտականություն
Հրատարակիչը պարտավոր է թարգմանությունը հրատարակել պայմանագրով 

նախատեսված ժամանակահատվածում և ոչ ուշ, քան ձեռագիրը հանձնելուց երկու տարի 
հետո։

5. Հասույթի բաժին
Առաջին իսկ օրինակից սկսած և անկախ նրանից թե ինչ տեսքով այն կհրատարակվի, 

թարգմանիչը պետք է ստանա իր աշխատանքից ստացված հասույթի արդար 
մասնաբաժինը։

6. Թարգմանչի անունը
Որպես թարգմանության հեղինակ, թարգմանչի անունը պետք է նշվի այնտեղ, որտեղ 

նշվում է բնօրինակի հեղինակի անունը։

* Թարգմանվել է անգլերեն բնօրինակից, որը կարելի է գտնել հետևյալ կայքում՝ http://www.ceatl.
eu/translators-rights/hexalogue-or-code-of-good-practice։
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