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Եվս մեկ տարի մտավ Հայհեղինակի 
պատմության մեջ:
Ինչպես նախորդ տարիներին, 2012 

թվականին ևս Հայհեղինակը շարունակում 
էր կատարել իր առջև դրված խնդիրները՝  
համաձայն իր կանոնադրության և ՀՀ 
օրենսդրության: Սակայն Հայհեղինակի 
կանո նադրությունը 2012 թ. ենթարկվեց 
մեծ փոփոխությունների: Հեղինակների 
և կատարողների ընդհանուր ժողովի 
որոշմամբ, որը տեղի ունեցավ  20.03.2012-
ին, Հայհեղինակի  վրա   դրվեց ևս մեկ 
գոր ծառույթ՝ հարակից իրավունքների 
կո լեկտիվ հիմունքով գույքային կառա-
վարումը՝ մասնավորապես, կատարողների 
եւ ձայնագրող ստուդիաների իրավունքների 
իրականացումը:
Արդարադատության Նախարարության 

16 մայիսի 2012 թ. Որոշմամբ Հահեղինակը 
վերանվանվեց.

«Հայհեղինակ» - հեղինակային և հա-
րակից իրավունքների կոլեկտիվ հիմունք-
ներով կառավարող հասարակական կազ-
մակերպություն:

2012 թվականի կեսից Հայհեղինակը 
սկսեց կազմակերպչական աշխատանքները 
կապված հարակից իրավունքների իրա-
վատերերի կառավարման հետ:
ՄՍՀԿ-ից  /Համառուսաստանյան Մտա-

վոր Սեփականության Կազմակերպություն/  
Հայաստան հրավիրվեցին մասնագետներ, 
որոնց հետ համատեղ սկսվեցին փաս տա-
թղթերի պատրաստումը, մասնավորապես` 
տվյալների բազայի, պայմանագրերի նախա-
գծերի պատրաստումը եւ այլն:
Ամբողջ տարվա ընթացքում Հայհեղի-

նակը շարունակեց կատարել իր հիմնական 
գործառույթները՝ թույլտվության պայմա-
նագրերի կնքումը օգտագործողների հետ:
Այսօր Հայաստանում գրեթե բոլոր 

հեռուստա-ռադիոընկերությունները հա-
մա  գոր ծակցում են Հայհեղինակի հետ՝ 
վճա րելով հեղինակներին հասանելիք 
վարձատրությունները: Տարվա ընթաց-
քում ծավալվեցին  աշխատանքներ բարձ-
րացնելու հոնորարների տոկոսա դրույքները, 
սակայն ամբողջ տարվա ընթացքում, 
բոլոր հեռուստա-ռադիոընկերությունները 
շարունակեցին վճարել նվազագույն սա-
կագներով: Հայհեղինակի աշխա տակիցները 
շարունակական աշխատանքներ  էին ծա-
վալում օգտագորոծողների հետ՝ հնչեցված 
ստեղծագործությունների ճշգրիտ ցանկի 

Երվանդ ԵրզնկյանԵրվանդ Երզնկյան
Հեղինակային 
խորհրդի նախագահ

Ерванд ЕрзнкянЕрванд Ерзнкян
Президент 
авторского совета 

Yervand Yerznkyan Yervand Yerznkyan 
President of the 
Author`s Council

 Вошел  еще один год  в историю 
Армавтора. 
В  2012году,  как и в предыдущие годы,  

Армавтор  продолжал выполнять  свои 
функции, предусмотренные  собствен-
ным уставом и законодательством РА. 
Однако в уставе Армавтора в 2012 
году произошли большие  изменения. 
Решением собрания авторов и испол-
нителей от 20.03.2012 г.  на Армавтор  
было возложено также управление 
смеж ными правами, а именно правами  
исполнителей и студий звукозаписи.
На основании Решения Коллегии 

Министерства Юстиции за номером 
от 16. мая 2012 Армавтор был пере-
именован как:

«Армавтор» - организация по коллек-
тивному управлению  имущест венными 
правами прав авторов и обладателей 
смежных прав. 
С середины  2012 года  Армавтор  

начал  организационные работы по управ-
лению правами обладателей смежных  
прав. В  Армению были приглашены 
специалисты из ВОИС / Всероссийская 
Организация Интеллектуальной Соб-
ствен ности/. Совместными усилиями 
была подготовлена документация в этой 
области,  а именно проекты договоров, 
база данных и т. д.
В течение всего года Армавтор 

продолжал выполнять свои основные 
функции – заключение  лицензионных  
соглашений  с пользователями. 
Сегодня  в Армении все теле –радио-

компании сотрудничают с Армавтором, 
выплачивая авторам авторские вознаг-
раждения. Велась  постоянная работа 
по увеличению ставок авторского 
вознаграждения, однако в течение все-
го года все теле- и радиокомпании 
продолжали платить по минимальным 
ставкам. Сотрудники Армавтора посто-
янно контролировали правильность 
представленных документов и, в первую 
очередь, заполнения репертуара ис-
пользо ванных произведений теле – ра-
дио компаниями.
В течение всего года инспектора 

Армавтора имели большие проблемы 
с организаторами концертов, кото-
рые отказывались сотрудничать с 
Армавтором. Однако благодаря вме-

Another year in Armauthor�s history.
   
In 2012 as during previous years 

Armauthor carried out its activities as it 
is envisages by its own Statutes and the 
Armenian legislation. However in 2012 
significant amendments were made to  
Armauthor’s Statutes. On the decision 
of Authors’ and Performers’ board from 
20.03.2012 Armauthor also undertook the 
management of related rights, in particular 
the rights of performers and phonogram 
producers. Based on the decision of the 
board of Ministry of Justice of the Republic 
of Armenia, on May 16, 2012 Armauthor 
was renamed as Armauthor collective 
management organization for the 
management of economic rights of authors 
and right holders of related rights.  From 
the middle of 2012 Armauthor started 
the organizational works towards the 
management of related rights. Specialists 
from VOIS were invited to Armenia. The 
corresponding documentation has been 
jointly prepared in particular the contract 
templates, data bases, etc. 

Throughout the year Armauthor 
continued the implementation of its 
main activities – conclusion of license 
agreements with users. As of today 
the TV/radio stations cooperate with 
Armauthor and pay the royalties to the 
authors. We were constantly trying to the 
increase the copyright tariffs; however the 
TV/radio stations were paying the minimal 
tariffs during the year. The employees 
of Armauthor were always checking the 
accuracy of provided documents and in 
the first place the filling of the repertoire 
of works used by TV/radio stations. 

During the year of 2012 the inspectors 
of Armauthor had big problems with 
the concert organizers who refused to 
cooperate with Armauthor. However thanks 
to the intervention of the enforcement 
authorities, the relevant measures 
taken resulted in the positive solution 
of the problem which is the compulsory 
conclusion of license agreements with the 
concert organizers.  

Unfortunately it has to be stated that 
Armauthor did not manage to fully collect 
all the royalties for the performance of 

êáõë³ÝÝ³ Ü»ñëÇëÛ³Ýêáõë³ÝÝ³ Ü»ñëÇëÛ³Ý
¶ÉË³íáñ  ïÝûñ»Ý 

Сусанна Нерсисян
Генеральный директор 

Susanna Nersisyan
Director  General
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լրացման վերաբերյալ:.
Ամբողջ տարվա ընթացքում, Հայհե-

ղինակի տեսուչները մեծ խնդիրներ ունեցան 
համերգային կազմակերպիչների հետ, 
ովքեր հրաժարվում էին համագործակցել 
Հայհեղինակի հետ, սակայն, ի շնորհիվ 
իրավապահ մարմինների կողմից ձեռ-
նարկված քայլերի, խնդրիրը դրական 
լուծում ստացավ. համերգային կազմա-
կերպությունները  հարկադրաբար  լիցեն-
զային պայմանագիր կնքեցին Հայհեղինակի 
հետ: 
Ցավոք սրտի չենք հերքում այն ֆաստը, 

որ դեռ Հայհեղինակին չի հաջողվում  գանձել 
բոլոր ռեստորաններում, սրճարաններում, 
դիսկոսրահներում  և այլ հասարակական 
վայրերում հնչեցված երաժշտության համար: 
Սակայն  շարունակական աշխատանքները   
բերում են դրական արդյունքի, տարվա 
վերջին լիցենզիոն պայմանագրերի քանակը 
աննախադեպ ավելացեավ:
Տարվա ընթացքում անընդմեջ ավելանում 

էր հեղինակների քանակը: Հեղինակները 
ստանում էին անխտիր  տեղեկատվություն 
և կատարված աշխատանքների, և նախա-
տեսված հոնորարների վերաբերյալ: 
Շա  րու  նակական բարելավվում է 
նաև Հայհեղինակի միջազգային 
գոր ծունեությունը: Զգալի չափով  
լավանում է փոխհարաբերությունները 
արտասահմանյան կոլեգաների հետ: Օտար 
լեզուներ ուսումնասիրելու նպատակով, շատ 
աշխատակիցներ հաճախում են անգլերեն 
կուրսերի:
Բավականին մեծ ուշադրություն 

հատ կացվեց կազմակերպության աշխա-
տանքների էլեկտրոնացմանը:
Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ 

հաշվետվություններում, ի շնորհիվ CISAC 
– ի կողմից ձեռք բերված  ֆինանսական 
օգնության, այսօր Հայհեղինակը իր առօրյա 
աշխատանքներում  արդեն օգտագործում է 
COSIS, IPI, VID ծրագրերը: Աստիճանաբար 
ձեռքի  աշխատանքները կապված հեղի-
նակների հոնորարների բաշխման հետ 
փոխվում են էլեկտրոնայինի:
Վերջին տարիներին Հայհեղինակը իր 

գործունեությունն իրականացնելիս մեծ 
ուշադրություն է դարձնում «Պարտադիր 
կանոններին»  ընդունված CISAC – ի 
Գերագույն Խորհրդի կողմից: Հայհեղինակի 
աշխատակիցները գտնվում են ջերմ 
հարաբերությունների մեջ CISAC – ի 
աշխատակիցների հետ, անհրաժեշտության 
դեպքում նրանցից   ստանում  ցանկացած 
տեղեկատվություն: 
Ահա այսպիսին է հիմնական նորու-

թյունները՝  Հայհեղինակի կողմից  2012թ. 
կատարված աշխատանքների վերաբերյալ:
Չնայած այն հանգամանքին, որ 

Հայաստանի ֆինանսական վիճակը 2012 
թվականին անկայուն էր,  Հայհեղինակը 
կարողացավ հաղթահարել այդ դժվա-
րությունները և շարունակեց իր վրա 
դրված բարդ  աշխատանբքները՝ ի օգուտ  
հեղինակների իրավունքների պաշտ-
պանության և  Հեղինակային իրավուքի 
զարգացմանը  Հայաստանում:

ша тельству  правоохранительных ор-
га  нав принятые меры приводили к 
положительному решению проб лемы, 
т. е. к принудительному заклю чению 
лицензионных  договоров с орга низа-
торами концертов. 
К сожалению, приходится констати-

ровать тот факт, что Армавтору не  
удалось пока полностью собрать все 
причитающиеся вознаграждения за 
исполнение  произведений авторов в 
ресторанах, кафе, дискотеках и других 
общественных местах. Но усиленная  и 
продолжительная работа в этой области 
привела к положительному результату, и 
в конце года количество лицензионных 
соглашений значительно увеличились.

 В течение года постоянно росло 
количество авторов. Авторы  получали 
полную информацию о проделанной 
работе организации, сведения о пола-
гающихся   им гонорарах.  Постоянно 
улучшается и международная дея-
тельность Армавтора. Значительно уси-
лились контакты с нашими  иностранными 
партнерами. С целью изучения ино-
странных языков многие сотрудники 
посещают  курсы английского языка.
Уделялось большое внимание автома-

тизации деятельности организации.
Как было уже отмечено в предыдущих 

отчетах,  благодаря  финансовой под-
держке CISAC,  Армавтор приобрел и 
уже использует в своей повседневной  
работе программы COSIS, IPI и WID.  
Постепенно ручное рапределение 
авторских вознаграждений меняется на 
автоматизированное распределение. 
В процессе своей деятельности и в 

течение последних лет Армавтор уделяет 
огромное внимание «Профессиональным 
правилам», придерживается всех правил, 
принятых Генеральной Ассамблеей 
CISAC.  Сотрудники Армавтора посто-
янно находятся в тесном контакте с 
сотрудниками CISAC,  в случае необ-
ходимости получают необходимую кон-
сультацию от координатора CISAC и др. 
сотрудников.
Хотя  последний  год из-за тяжелых 

финансовых условий  был  нестабильным 
для Армении,  однако Армавтор прео-
долел и эти трудности и продолжал свою 
сложную миссию во имя защиты прав 
авторов и развития авторского права в 
Армении. 
Такова основная информация о 

проделанной  работе  Армавтора  за 
2012 год.

authors’ works in restaurants, cafes, 
disco clubs and other public places. At 
the end of the year we could already 
enjoy the positive results of our hard and 
continuous works implemented towards 
the achievement of our goals, which 
was the significant increase of license 
agreements.

Throughout the years new authors 
were becoming our member. The 
members were provided full information 
on the organization’s activities and on 
their royalties. Another main focus of 
Armauthor is the improvement of its 
international relations. We have better 
cooperation with our partners abroad. To 
this end, many employees of Armauthor 
attend English lesson courses.  

The automation of Armauthor’s 
activities was very important. As we 
have already mentioned in our previous 
reports, thanks to the financial support of 
CISAC, Armauthor acquired and already 
uses the software programs COSIS, 
IPI and WID in its everyday work. The 
automated distribution system of royalties 
gradually replaces the manual distribution 
system. During the implementation of its 
activities Armauthor strictly follows the 
“Professional rules” adopted by 

the General Assembly of CISAC. 
The employees of Armauthor are in a 
permanent contact with the employees of 
CISAC and if needed the coordinator of 
CISAC and other employees provide the 
relevant consultancy. 

Regardless the unstable financial 
situation in Armenia Armauthor could 
overcome these difficulties and continued 
the implementation of its activities aimed 
at the protection of authors’ rights and the 
development of copyright in Armenia. 

These were the main activities of 
Armauthor carried out in 2012. 
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2001թ. հունվարի 19-ին ՀՀ արդարա-

դատության նախարարության կոլեգիայի թիվ 

119 որոշումով գրանցվեց «ՀԱՅՀԵՂԻՆԱԿ» 

հեղինակների իրավունքների պաշտպա նու թյան  

հասարակական  կազմակերպության կանոնա-

դրությունը:

«Հայհեղինակը» ոչ պետական, ոչ առևտրա-

յին հասարակական   կազմակերպություն է, որը 

ստեղծվել է ստեղծագործ մտավորականության 

կողմից  մտավոր գործունեության ոլորտում 

նրանց  իրավունքների իրականացման և պահ-

պանության նպատակով: Հայհեղինակը գոր-

ծում է կամավոր և հավասար իրավունքով 

անդամակցության հիման վրա, իրականացնում 

է իր գործունեությունը՝ առաջնորդվելով 

Հայաստանի տարածքում ՀՀ Սահմանա դրու-

թյան, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի, «Հեղի-

նակային իրավունքի և հարակից իրա վունքների 

մասին» ՀՀ օրենքի /հոդվածներ 63-64/, ՀՀ 

կառավարության որոշումների, միջ ազ գային 

պայմանագրերի ու կոնվենցիաների և իր 

կանոնադրության դրույթներով:

Հիմնական խնդիրներն են`

- հեղինակների /նրանց իրավահաջորդների/ 

գույքային իրավունքների կոլեկտիվ հիմունք-

ներով կառավարումն այն դեպքերում, երբ 

դրանց գործնական իրականացումն անհա-

տապես դժվար է, օրինակ՝ ստեղծա գոր-

ծությունների հրապարակային կատարումը, 

ներառյալ ռադիո-հեռուստատեսությամբ հա-

ղոր դումը, մեխանիկական ձայնագրության 

միջոցով վերարտադրությունը, on-line ռեժիմով 

օգտագործումը և այլ ձևերի համար.

- հեղինակների /նրանց իրավահաջորդների/ 

օրինական շահերի ներկայացումը դատա-

րանում, պետական և ոչ պետական ու 

հասարակական մարմիններում, կազմա կերպու-

թյուններում՝ նրանց կողմից տրված լիազո-

րությունների շրջանակում, 

- ստեղծագործություններն օգտագործող 

կազմակերպությունների հետ լիցենզային պայ-

մա նագրերի կնքումը, կողմերի հետ համա-

ձայնեցնելով օգտագործման և վարձա տրության 

պայմաններն օրենքով սահմանված կարգով:

Հիմնական գործառույթներն են`

- լիցենզային պայմանագրերով նախա-

տեսված հեղինակային վարձատրության 

օրենքով սահ մանված կարգով հավաքում, 

բաշխում և հեղինակներին վճարում,

- հեղինակների և նրանց օգտագործվող ստեղ-

ծագործությունների հաշվառում և գրան ցում, 

- իր անդամների ստեղծագործություններն 

Решением №119 коллегии Минис-
терства юстиции от 19 января 2001 
года был утвержден устав обществен-
ной организации «Армавтор» (далее – 
Армавтор).
Армавтор – это негосударствен-

ная, некоммерческая общественная 
организация, которая была создана 
творческой интеллигенцией для реа-
лизации и защиты ее прав в области 
творческой деятельности. Организа-
ция действует, исходя из принципов 
добровольности, равноправия членов и 
осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с Конституцией РА, Граж-
данским кодексом РА, Законом РА «Об 
авторском праве и смежных правах», 
международными договорами РА и 
собственным Уставом.
Основные задачи Армавтора: 
- управление на коллективной ос-

нове имущественными правами авто-
ров (их правопреемников) в том случае, 
когда практическая реализация их 
прав индивидуально затруднительна, 
например: публичное исполнение, в 
том числе на радио и телевидении, 
воспроизведение путем механической 
записи, и др.;

 - представление законных инте ре-
сов своих членов в суде, госу-
дарственных, негосударственных и 
об  щест  венных организациях в рамках 
предоставленных ими полномочий;

- заключение лицензионных согла-
шений с организациями, использую-
щими произведения, согласо вывая в 
соответствии с законом со сторонами 
условия использования и вознаграж-
дения;
Основные функции Армавтора:
-в установленном законом порядке 

сбор, распределение и выплата авто-
рского вознаграждения в соответствии 
с условиями лицензионных соглаше-
ний;

- регистрация и учет авторов и их 
используемых произведений;

- ведение переговоров и заклю-
чение в рамках своих правомочий 
соглашений  с  неторговыми и непра-
ви тельст венными организациями 

The Organization was esta blished 
by the Collegial Decree No 119 of the 
Ministry of Justice of the Republic of 
Armenia on January 19, 2001. 
“ARMAUTHOR” is a Non-Govern-
mental, non-commercial or ga nization, 
public organization, which was 
established by creative people to 
execute and protect their rights in the 
field of creative activity.  The 
Organization carries out its activities 
on voluntary and equal bases and in 
accordance with the Constitution of 
the Republic of Armenia, The Civil 
Code of the Republic of Armenia, The 
Law of the Republic of Armenia on 
Copyright and Related Rights and its 
Statutes.

Main Objectives:
- Collective administration of 

economic rights of authors (their 
heirs) when practical realization of 
rights individually is difficult, e.g. 
public performance, among others, 
also by radio and on TV, reproduction 
by means of mechanical recording, 
on-line use, etc.

- Presenting legal interests of 
beneficiaries in the courts, govern-
mental, non-governmental and public 
organizations, in the frameworks of 
the authorization granted to the 
Organization. 

- Signing license agreements with 
user organizations, agreeing the 
conditions on use of works and 
remuneration with the parties in the 
order established by Law.

Main functions:
- Collection, distribution and 

payment of authors’ remuneration in 
accordance with the order established 
by the license agreement.

- Registration and account of 
authors and their works for use.

- Conducting negotiations and 
signing agreements with similar 
foreign organizations on use of works 
of the members of the Organization 
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օգտագործելու վերաբերյալ իր իրավասու թյուն-

ների շրջանակում օտարերկրյա նմանատիպ 

կազմակերպությունների հետ բանակցու թյուն-

ների վարում և համաձայնագրերի կնքում,

- հեղինակների և նրանց ստեղծագոր-

ծությունների տվյալների բազայի ստեղծում։ 

Անդամներ կարող են լինել՝ 

- հեղինակները /նրանց իրավահաջորդները/, 

ովքեր համաձայն են կազմակերպությանը փո-

խանցել իրենց գույքային իրավունքների 

կոլեկտիվ կառավարման գործառույթը,

-  օտարերկրյա հեղինակները, նրանց իրա-

վա  հաջորդները:

Անդամակցությունը հաստատվում է հեղի-

նակի և կազմակերպության միջև գրավոր 

կնքված համապատասխան պայմանագրով: 

«Հայհեղինակն» ունի հետևյալ կառուց-

վածքը. 

Հեղինակային խորհուրդ՝ հեղինակային 

խոր հրդում  ընդգրկված են  գրականության, գի-

տու  թյան  և արվեստի ոլորտի  ակնառու գոր-

ծիչներ։

Հեղինակային  բաժինը  իրականացնում է`

-  հեղինակների  / իրավատերերի/   գրանցումը, 

հաշվառումը և  պայմանագրերի կնքումը,

- նրանց հասանելիք հոնորարի հաշվարկումն 

ու բաշխումը,

- հեղինակների և նրանց ստեղծագոր ծու-

թյունների տվյալների բազայի ստեղծումը,  

-  անհայտ հեղինակների որոնումը։

Միջազգային բաժինը  իրականացնում է`

- համագործակցության պայմանագրերի 

կնքում օտարերկրյա նմանատիպ կազմակեր-

պությունների հետ,

- խորհրդատվություն իրավական հարցերի 

շուրջ,

 Տեսուչների բաժինը  իրականացնում է`

-  բոլոր օգտագործող կազմակերպություն-

ների հաշվառում Հայաստանի տարածքում, 

որոնք իրենց հիմնական գործունեության ընթաց-

քում օգտագործում են  հեղինակների կամ այլ 

իրավա տերերի ստեղծագործություններ, 

- հետևողական բացատրական աշխա-

տանքներ վերոնշյալ կազմակերպու թյուններում  

հեղինակների  /իրավատերերի/  իրավունքներին 

առնչվող հարցերի պարզաբանման  և իրավա-

խախտումների կանխարգելման նպատակով, 

- ստեղծագործություններն  օգ   տա գործող 

կազմակերպությունների հետ օրեն քով սահ-

մանված կարգով լիցենզային պայմա նագրերի 

կնքում,

 - այդ կազմակերպություններում հեղի նակ-

նե րին հասանելիք հոնորարների հաշվարկում և 

բաշխում։    

Հաշվապա հությունը ապահովում է`

- հեղինակներին /իրավահաջորդներին/ հա-

սա  նելիք հոնորարի վճարումը,    

- կազմակերպության հիմնական գործու-

նեության պլանավորումն ու ֆինանսավորումը։

2001թ.դեկտեմբերից «Հայհեղինակն» ան-

դա մակցում է Հեղինակ ների և Կոմպոզի տոր ների 

ընկերությունների Միջազգային  Կոնֆեդե րացի-

ային (CISAC) :

других стран об использовании про -
из ведений своих членов;

- создание банка данных авторов 
и их произведений.

Членами Организации могут стать:
авторы (их правопреемники), ко-

торые согласны предоставить органи-
зации управление их имущественными 
правами на коллективной основе;

- зарубежные авторы, их право-
преемники.
Членство заверяется заключени-

ем соответствующего договора между  
автором и организацией.
Структура Армавтора 
А торский совет   состоит из вид-

ных деятелей литературы, науки и  
искусства.
Авторский отдел осуществляет:
- регистрацию,  учет  и заключе-

ние договоров  с авторами  или иными   
правообладателями,  

- расчет и распределение авто-
рского гонорара,

- создание  базы данных авторов   
/правообладателей/  и их  произведе-
ний,

- розыск авторов.
Международный отдел осущест-

вляет:
- заключение    договоров о взаим-

ном сотрудничестве  с иностранными    
организациями,

- консультации авторов по авторс-
ко-правовым вопросам.
Отдел инспекторов осу щест-

вляет:
- ведение  учета  всех  организаций–

пользователей  на  территории  
Армении,  деятельность  которых   
связана  с    использоавнием   произ-
ведений   авторов  или  иных  правооб-
ладателей,

- проведение разъяснительной ра-
боты  в организациях -пользователях   
по вопросам защиты  прав авторов, а 
также выявление  нарушений и их  
ликвидация,

-  заключение  лицензионных до-
говоров  с организациями   использу-
ющими  произведения   авторов,

- составление расчетной  доку-
ментации.
Бухгалтерия  осуществляет:
 - выплату  гонорара авторам /пра-

воприемникам/ ,  
 -  планироавние и финансирова-

ние деятельности организации.
“Армавтор” стал  членом Между-

народной конфедерации обществ ав-
торов и композиторов CISAC в декабре 
2001 года.

within the frameworks of the autho-
rization granted to it.

- Creation of data base of authors 
and their works.

Membership to the Organization:
- Authors (their heirs), who agree 

upon granting the Organization the 
collective administration of their 
economic rights.

- Authors of foreign countries, 
their heirs.

The membership is confirmed by 
signing the relevant agreement bet-
ween the author and the Organi-
zation.

“Armauthor” has the following 
structure

Council of Authors
The Council of Authors consists 

of famous persons in the field of 
literature, science and art. 

 Authors’ Department realizes:
- registration of authors (righth-

olders), signing license agreements 
with them;

- collection and distribution of au-
thors’ remuneration;

- creation of database of authors 
and their works;

- finding out authors of orphan 
works.

International Relations Depart-
ment realizes:

- signing agreements with similar 
foreign organizations;

- consultation on legal issues.
Inspectors’ Department realizes;
- account of all the organizations 

using the works of authors or other 
rightholders in the territory of the 
Republic of Armenia; 

- constant explanatory works with 
the mentioned organizations for  
prevention of infringements; 

- signing authorization agree-
ments with the organizations using 
the works in the order established by 
law;

- collection of authors’ remu nera-
tion and distribution . 

Accountant Department pro vides:
- payment of authors’ remune-

ration to the authors (rightholders);
- planing and financing of the 

basic activities of the Organization. 
“ARMAUTHOR” is mem ber of 

the International Confederation of 
Associations of Authors and 
Composers CISAC (since December 
2001). 
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Հեղինակային վարձատրության հավաքման համեմատական ցուցանիշները   Հեղինակային վարձատրության հավաքման համեմատական ցուցանիշները   
ըստ օգտագործողների 2011-2012թթ.ըստ օգտագործողների 2011-2012թթ.

Сравнительные показатели сбора авторского вознаграждения по видам Сравнительные показатели сбора авторского вознаграждения по видам 
использования за 2011-2012гг.использования за 2011-2012гг.

Collections for 2011-2012 by categories of usersCollections for 2011-2012 by categories of users
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Հեղինակային վարձատրության 2012թ. աճի դինամիկան 2011թ. համեմատությամբ
Pост авторского вознаграждения по видам использования за 2012г. в сравнении с 2011г. 

The growth of collection of royalties from users for 2012 in comparision with 2011

Քանակային ցուցանիշները ըստ օգտագործող կազմակերպությունների
Количественные показатели по видам пользователей

Quantity  of users
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202012թ. հեղինակային վարձատրության հավաքումն ըստ օգտագործման ձևերի 12թ. հեղինակային վարձատրության հավաքումն ըստ օգտագործման ձևերի 
Сборы  авторского вознаграждения по видам использования за  2012г.  Сборы  авторского вознаграждения по видам использования за  2012г.  

Summarize of collection  for 2012 by categories of users Summarize of collection  for 2012 by categories of users 

62,03%
22,36%

1,00%

 3,97%

 6,89%
  0,66%

3,09%
 Թատրոններ

 Театры /Theatres
 Համերգասրահներ 

 Концертные залы
 Concert halls

 Հեռուստաընկերություններ
 Телевидение / TV

 Ռադիոներ / Радио / Radio

 Ռեստորաններ
 Рестораны / Restaurant

 Հնչյունագիր արտադրողներ
 Производители фонограмм
 Producer of Phonogram

 Կաբելային
 Кабельные 
 Cable

Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý  2001-2012ÃÃ.Ð»ÕÇÝ³Ï³ÛÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý  2001-2012ÃÃ.
Динамика роста авторского вознаграждения за 2001-2012гг.Динамика роста авторского вознаграждения за 2001-2012гг.

The  growth  of  royalty collections in 2001-2012The  growth  of  royalty collections in 2001-2012
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2012թ. արտասահմանյան նմանատիպ կազմակերպություններից ստացված և 2012թ. արտասահմանյան նմանատիպ կազմակերպություններից ստացված և 
այլ երկրներ ուղարկված հեղինակային վարձատրությունայլ երկրներ ուղարկված հեղինակային վարձատրություն
Выплаченный  гонорар зарубежным организациям и  Выплаченный  гонорар зарубежным организациям и  
поступления с зарубежных  организациий  за 2012г.поступления с зарубежных  организациий  за 2012г.
Distributed royalties to foreign societies and incomes Distributed royalties to foreign societies and incomes 

from foreign societies for 2012

2012թ.  հեղինակային 2012թ.  հեղինակային 
վարձատրության  վարձատրության  
ցուցանիշները ցուցանիշները 

Показатели  авторского   Показатели  авторского   
вознаграждения\вознаграждения\
за 2012г.за 2012г.

Shares of the royalty Shares of the royalty 
allocations in 2012allocations in 2012 Հայ հեղինակներ

Армянские авторы
Armenian authors
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% Արտասահմանյան հեղինակներ
Зарубежные  авторы
Foreign authors

13,70 %

86,50%
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ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ .  ОТЧЕТ  .  REPORT ՈՒՆ .  ОТЧЕТ  .  REPORT        
«Հայհեղինակ» ՀԿ  2012թ.  ծախսերի 
Расходы  ОО  “Армавтор”  за  2012г.

Outcomes of “Armauthor” in  2012 (AMD, in thous)
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«Հայհեղինակ»-ի  երկկողմանի   համաձայնագրերը օտարերկրյա նմանատիպ 

կազմակերպությունների հետ 

 Прямые двусторонние соглашения “Армавтора” о взаимном 
сотрудничестве и охране авторских прав с зарубежными организациями.

Reciprocal cooperation agreements with similar foriegn organizations 
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