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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
 ԱԶԳԱՅԻՆ   ԺՈՂՈՎԻ   ՆԱԽԱԳԱՀ 
  պարոն  ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆԻՆ 

 

 

Հարգելի պարոն Աբրահամյան 

 
 

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության 

Ազգային ժողովի պատգամավորներ Արփինե Հովհաննիսյանի, Գալուստ Սահակյանի, 

Արծվիկ Մինասյանի, Աղվան Վարդանյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի, Գագիկ Ջհան-

գիրյանի, Թևան Պողոսյանի և Դավիթ Հարությունյանի՝ օրենսդրական նախաձեռնու-

թյան կարգով ներկայացրած «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների 

մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքի նախագծի վերաբերյալ (Պ-262-22.05.2013-ՊԻ-010/0) 

սկզբունքային առարկություններ չունի: 

Կից ներկայացվող փաստաթղթերում տրվում է օրենքի նախագծի կարգավորման ազ-

դեցության գնահատականը: 

 

    Հարգանքով` 

 
 

ՏԻԳՐԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

 ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների  հեղինակած «Հեղինակային իրավունքի և 

հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունման դեպքում 

  

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումն 

առողջապահության բնագավառի վրա ազդեցություն չի ունենա:   

 

 

 

 

        ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

<<Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին>> Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի բնապահպանության բնագավառում 
կարգավորման 

 

1. <<Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին>> Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի (այսուհետ` նախագիծ) ընդունման արդյունքում 

շրջակա միջավայրի oբյեկտների` մթնոլորտի, հողի, ջրային ռեսուրսների, ընդերքի, 

բուuական և կենդանական աշխարհի, հատուկ պահպանվող տարածքների վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         2. Նախագծի չընդունման դեպքում շրջակա միջավայրի oբյեկտների  վրա 

բացասական հետևանքներ չեն առաջանա: 

         3. Նախագիծը  բնապահպանության ոլորտին չի առնչվում, այդ  ոլորտը կանոնակարգող 

իրավական ակտերով ամրագրված uկզբունքներին և պահանջներին չի  հակասում:  

Օրենքի կիրարկման արդյունքում բնապահպանության բնագավառում  

կանխատեuվող հետևանքների գնահատման և վարվող քաղաքականության 

համեմատական վիճակագրական վերլուծություններ կատարելու անհրաժեշտությունը 

բացակայում է: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի տնտեսական, այդ թվում` փոքր և միջին 
ձեռնարկատիրության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 

կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի (այսուհետ` Նախագիծ) գործարար և ներդրումային 

միջավայրի վրա կարգավորման ազդեցության գնահատման նպատակով իրականացվել են 

նախնական դիտարկումներ:  

Գնահատման նախնական փուլում պարզ է դարձել, որ Նախագիծը վերաբերում է թերթերի, 

ամսագրերի և ինտերնետային կայքէջերի հոդվածներից քաղվածքների` այլ տեղեկատվական 

աղբյուրներում վերարտադրելու հետ կապված հարաբերություններին և Նախագծի ընդունման 

դեպքում, դրա կիրարկման արդյունքում գործարար և ներդրումային միջավայրի վրա 

ազդեցություն չի նախատեսվում։ 

 

 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի 

մրցակցության բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման 

 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով (այսուհետ` 

Նախագիծ) հստակեցվում է թերթերի, ամսագրերի, ինտերնետային կայքէջերի հոդվածներից 

քաղվածքների օգտագործման կարգը: 

Նախագծով կարգավորվող շրջանակները չեն առնչվում որևէ ապրանքային շուկայի հետ, 

ուստի և Նախագծի ընդունմամբ որևէ ապրանքային շուկայում մրցակցային դաշտի վրա 

ազդեցություն լինել չի կարող:  

Հիմք ընդունելով նախնական փուլի արդյունքները` կարգավորման ազդեցության 

գնահատման աշխատանքները դադարեցվել են` արձանագրելով Նախագծի ընդունմամբ 

մրցակցության միջավայրի վրա ազդեցություն չհայտնաբերվելու եզրակացություն: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատման 
 
«Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի  (այսուհետ` 

նախագիծ) սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության գնահատումը 

կատարվել է «Իրավական ակտերի մասին»  ՀՀ օրենքի 27.1 հոդվածի և ՀՀ Կառավարության 

2010 թվականի հունվարի 14-ի թիվ 18-Ն որոշման համաձայն: 

Նախագծի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կարգավորման ազդեցության 

գնահատումը կատարվել է սոցիալական պաշտպանության  ոլորտի և դրա առանձին 

ենթաոլորտների իրավիճակի բնութագրիչների և դրանց ինդիկատորների հիման վրա: 

Նախագիծը` 

ա) ռազմավարական կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի   չեզոք 

ազդեցություն. 

բ) շահառուների վրա կարգավորման ազդեցության տեսանկյունից ունի  չեզոք 

ազդեցություն: 

 

 

 

 

ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

««Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ 

 

««Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի նախագիծն իր մեջ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի 

հոկտեմբերի 22-ի «Նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի հակակոռուպցիոն 

բնագավառում կարգավորման ազդեցության գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 1205-Ն որոշմամբ հաստատված Կարգի 9-րդ կետով նախատեսված որևէ 

կոռուպցիոն գործոն չի պարունակում: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 «Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի նախագծի բյուջետային բնագավառում կարգավորման 

ազդեցության գնահատման վերաբերյալ  

 

 

Նախագծի ընդունումը կամ չընդունումը ՀՀ պետական բյուջեի մուտքերի և ելքերի, 

ինչպես նաև բյուջետային բնագավառում քաղաքականության փոփոխման չի հանգեցնի: 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՕՐԵՆՔԸ 

«ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Հոդված 1. «Հեղինակային իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 15-ի ՀՕ-142-Ն օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «դ.1» կետով.  

«դ.1) Թերթերի, ամսագրերի, ինտերնետային կայքէջերի հոդվածներից քաղվածքների 
վերարտադրումը այլ թերթերում, ամսագրերում, ինտերնետային կայքէջերում 
թույլատրվում է իրականացնել միայն նպատակն արդարացնող ծավալով: Անկախ 
վերարտադրման ծավալից՝ հոդվածներից քաղվածքների վերարտադրումը չպետք է 
ամբողջությամբ բացահայտի հոդվածի էությունը՝ չսպառելով հոդվածի սկզբնաղբյուրից 
օգտվելու անհրաժեշտությունը: Թերթերում, ամսագրերում, ինտերնետային կայքէջերում 
այլ թերթերի, ամսագրերի, ինտերնետային կայքէջերի հոդվածներից քաղվածքներ 
վերարտադրելիս պետք է հղում կատարել հոդվածի սկզբնաղբյուրին: Ինտերնետային 
կայքէջերի հոդվածներից քաղվածքներ մեջբերելիս ինտերնետային կայքէջի ակտիվ 
հղումի տեղադրումը պարտադիր է»:»  

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան 
հաջորդող տասներորդ օրը:  

 

 

 



 

AJV-24-02_2013-06-20_01d10.1d8873-13_2013-06-24 

5

 

 

 

 

 

 

 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ  

«ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

Հեղինակային իրավունքների եւ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում 
կատարելու մասին» օրենքի նախագիծը նպատակ է հետապնդում ոչ միայն առավել 
մանրամասն սահմանել թերթերի, ամսագրերի հոդվածներից քաղվածքների 
օգտագործման կարգը, այլ նաեւ կարգավորում է ինտերնետային կայքէջերի 
հոդվածների օգտագործման կարգը: Նման կարգավորման անհրաժեշտությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ներկայումս տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների զարգացումը եւ բազմաթիվ լրատվական կայքերի առկայությունը 
հնարավորություն են տալիս ազատորեն վերարտադրել սկզբնաղբյուր հանդիսացող 
թերթերի տեղեկատվական, նույնիսկ վերլուծական հոդվածները տարբեր կայքերում: 
Ընդ որում հոդվածները շատ հաճախ վերարտադրվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե 
նպատակը արդարացնող ծավալով, ինչպես դա նախատեսված է «Հեղինակային 
իրավունքի եւ հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքով, իսկ երբեմն էլ նույնիսկ չի 
նշվում հոդվածի սկզբնաղբյուրը: Այս խնդիրը առկա է նաեւ լրատվական կայքէջերի 
համար, քանի որ շատ հաճախ ամբողջությամբ վերարտադրվում են ոչ միայն թերթերի, 
այլ նաեւ սկզբնաղբյուր կայքէջերի տեղեկատվական, վերլուծական հոդվածները: Այս 
պարագայում ընթերցողին ամբողջ լրատվական դաշտում առկա տեղեկատվությանը 
ծանոթանալու համար բավարար է այցելել միայն մեկ կայքէջ, ինչի հետեւանքով աճում 
են միայն որոշակի կայքերի այցելությունների քանակը: Ստեղծված իրավիճակում մեծ 
վնաս է հասցվում հոդվածների սկզբնաղբյուրներին, քանի որ նրանց կողմից 
հրապարակված հոդվածները կորցնում են իրենց էքսկլուզիվությունը, էականորեն 
կրճատվում է թերթերի տպաքանակը, կայքէջերի այցելությունների քանակը: ՀՀ 
օրենսդրությամբ առկա ներկայիս կարգավորումը բավարար չէ հոդվածների 
սկզբնաղբյուրների իրավունքների եւ օրինական շահերի ամբողջական 
պաշտպանությունը ապահովելու համար, ուստի նախագծով առաջարկվող լուծումները 
որոշակի հստակություն կմտցնեն այս ոլորտի կարգավորման հարցում, կնպաստեն 
հեղինակային իրավունքեների առավել համապարփակ պաշտպանությանը:  

 

 

 

 


