
დამტკიცებულია  
საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ  

  

ძალაშია 2017 წლის 22 მარტიდან 

  

განაკვეთები (ტარიფები)  

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ინტერნეტის საშუალებით გავრცელებისა და 

ინტერაქტიური სახით საჯარო გადაცემისათვის 

  

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ინტერნეტის საშუალებით გავრცელება  

  

ნაწარმოების სახე  სარგებლობის სახე  განაკვეთი  

კინემატოგრაფიულ ნაწარმოებში 

გამოყენებული მუსიკალური 

ნაწარმოები (ფილმი)  

ერთი ფილმის ან ერთი სერიის 

გადმოწერა  

ნაწარმოების გადმოწერის ღირებულების  

4.5% მაგარამ არანაკლებ 25 თეთრისა  

მუსიკალურ ვიდეორგოლსა და 

სხვა სახის აუდიოვიზუალურ  

ნაწარმოებში გამოყენებული 

მუსიკალური ნაწარმოები  

ერთი მუსიკალური ვიდეორგოლის  

და სხვა სახის აუდიოვიზუალური 

ნაწარმოების გადმოწერა  

ნაწარმოების გადმოწერის ღირებულების  

4.5% მაგარამ არანაკლებ 15 თეთრისა  

კონცერტში, სპექტაკლში და სხვა  

სახის შესრულებაში გამოყენებული 

მუსიკალური ნაწარმოები  

ერთი კონცერტის, სპექტაკლის და 

სხვა სახის შესრულების გადმოწერა  

ნაწარმოების გადმოწერის ღირებულების  

4.5% მაგარამ არანაკლებ 35 თეთრისა  

მუსიკალური ნაწარმოები  
ერთი მუსიკალური ნაწარმოების 

(თრეკის) გადმოწერა  

ნაწარმოების გადმოწერის ღირებულების  

4.5% მაგრამ არანაკლებ 5 თეთრისა  

მუსიკალური ალბომი მაქსიმუმ 15  

ნაწარმოების შემადგენლობით  
ერთი ალბომის გადმოწერა  

ალბომის გადმოწერის ღირებულების  

4.5% მაგრამ არანაკლებ 25 თეთრისა  

  

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ინტერაქტიური სახით საჯარო გადაცემა 

  

ნაწარმოების სახე  სარგებლობის სახე  განაკვეთი  

კინემატოგრაფიულ ნაწარმოებში 

გამოყენებული მუსიკალური 

ნაწარმოები (ფილმი)  

ერთი ფილმის ან ერთი სერიის ნახვა 

(ინტერაქტიური სტრიმინგი)  

ნაწარმოების ნახვის ღირებულების 4.5%  

მაგრამ არანაკლებ 5 თეთრისა  

მუსიკალურ ვიდეორგოლსა და 

სხვა სახის აუდიოვიზუალურ  

ნაწარმოებში გამოყენებული 

მუსიკალური ნაწარმოები  

ერთი მუსიკალური ვიდეორგოლის 

და სხვა სახის აუდიოვიზუალური  

ნაწარმოების ნახვა (ინტერაქტიური  

სტრიმინგი)  

ნაწარმოების ნახვის ღირებულების 4.5%  

მაგრამ არანაკლებ 3 თეთრისა  

კონცერტში, სპექტაკლში და სხვა  

სახის შესრულებაში გამოყენებული 

მუსიკალური ნაწარმოები  

ერთი კონცერტის, სპექტაკლის და 

სხვა სახის შესრულების ნახვა  

(ინტერაქტიური სტრიმინგი)   

ნაწარმოების ნახვის ღირებულების 4.5% 

მაგარამ არანაკლებ 7 თეთრისა  



მუსიკალური ნაწარმოები  
ერთი მუსიკალური ნაწარმოების 

მოსმენა (ინტერაქტიური სტრიმინგი)  

ნაწარმოების ნახვის ღირებულების 4.5%  

მაგრამ არანაკლებ 1.20 თეთრისა  

მუსიკალური ალბომი მაქსიმუმ 15  

ნაწარმოების შემადგენლობით  

ერთი ალბომის მოსმენა  

(ინტერაქტიური სტრიმინგი)  

ალბომის ნახვის ღირებულების 4.5%  

მაგრამ არანაკლებ 6 თეთრისა  

  

  

საავტორო უფლებით დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ინტერაქტიური სახით საჯარო გადაცემა ღირებულების 

გარეშე 

  

კლასი  ყოველდღიური უნიკალური ვიზიტორის რაოდენობა საშუალოდ თვეში    ყოველთვიური განაკვეთი  

I  0-5 000  95 ლარი   

II  5001-25 000  142.50 ლარი    

III  25 001-50 000  190 ლარი   

IV  50 001-100 000  285 ლარი   

V  100 001-200 000  522.50 ლარი   

VI 200 001-300 000 653 ლარი 

VII 300 001-400 000  816.50 ლარი 

VIII 400 001-500 000 1 020 ლარი 

IX 500 001-600 000 1 275 ლარი 

X 600 001-700 000 1 593.50 ლარი 

XI 700 001-800 000 1 992 ლარი 

XII 800 001-900 000 2 490 ლარი 

XIII 900 001-1 000 000 2 739 ლარი 

XIV 1 000 001 და მეტი 2 850 ლარი 

 

* განაკვეთების მიზნებისათვის ინტერნეტიდან გადმოწერას უთანაბრდება შესაბამისი ნაწარმოების ელექტრონული 

ფოსტით მიწოდება   

* ნაწარმოების გადმოწერის ღირებულების არარსებობის შემთხვევაში მოქმედებს შესაბამის გრაფაში მითითებული 

მინიმალური განაკვეთები   

* ფასიანი სააბონენტო მომსახურების გაწევის შემთხვევაში განაკვეთი შეადგენს ყოველთვიური სააბონენტო 

შემოსავლის 7%-ს. აღნიშნული წესი არ ვრცელდება იმ ვებ გვერდებზე, რომელთა ყოველდღიური უნიკალური 

ვიზიტორის რაოდენობა საშუალოდ თვეში აღემატება 1 000 000-ს. ასეთი ვებ გვერდები საავტორო უფლებით 

დაცული მუსიკალური ნაწარმოებების ღირებულების გარეშე ინტერაქტიური სახით საჯარო გადაცემისათვის, 

ინტერნეტის საშუალებით გავრცელებისა და ინტერაქტიური სახით ფასიანი საჯარო გადაცემისათვის იხდიან 

მხოლოდ ღირებულების გარეშე ინტერაქტიური სახით საჯარო გადაცემისათვის დადგენილ ფიქსირებულ განაკვეთს. 

* განაკვეთები შეიცავს დღგ-ს. 

  

გიგა კობალაძე 

გამგეობის თავმჯდომარე  


