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2015 წელი საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციისათვის მნიშვნელოვანი იყო სხვადასხვა 
მიმართულებით, განსაკუთრებით საქმიანობის გაფართოებისა და ახალი სფეროების ლიცენზირების 
კუთხით. წლის განმავლობაში განხორციელდა არაერთი შეხვედრა როგორც მოსარგებლეთა სხვადასხვა 
კატეგორიასთან, ასევე უცხოელ კოლეგებთან ახალი მიმართულებებით საჭირო გამოცდილების შეძენის 
მიზნით. შედეგად ასოციაცია წარმატებით გადავიდა ლიცენზირების ახალ ეტაპზე, კერძოდ რეგიონულ 
დონეზე ლიცენზირებასა და მომიჯნავე უფლებების ლიცენზირებაზე, ასევე აქტიური ნაბიჯები გადაიდგა ისეთი 
სფეროების ათვისებისათვის, როგორებიცაა Private Copying-ი და Public Lending-ი.

გასულ წელს ასოციაცია კლვავაც აქტიური იყო საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით. 
მასმედიაში რეგულარულად შუქდებოდა ასოციაციის აქტივობები საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
დაცვისა და მეკობრეობასთან ბრძოლის კამპანიის განხორციელების კუთხით. 

ასოციაცია კვლავინდებურად აქტიურად იყო ჩართული მისი წევრების უფლებების დაცვისა და 
განხორციელების საქმეში. დახმარება გაეწია არაერთ წევრს, მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე. 2015 
წელს, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 
შეთანხმებაზე ხელმოწერამ, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელთათვის შესაბამისი გარანტიების 
შექმნის მიზნით საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობა გამოიწვია, რომლის მომზადებაშიც 
ასოციაცია აქტიურად მონაწილეობდა. ამ მიმართულებით ასევე მნიშვნელოვანია ასოციაციის მონაწილეობა 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შექმნილ სამუშაო ჯგუფში, რომლის საქმიანობაც ევროკავშირის 
დაფინანსებით ხორციელდება და მისი მთავარი ფუნქცია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 
წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლაა.

ზოგადი მიმოხილვა
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გასულ წელს ასოციაციის მიერ დიდი სამუშაო იქნა გაწეული ინფორმაციის აკუმულირების კუთხით. 
საავტორო და მომიჯნავე უფლებების მფლობელების გაწევრიანების პარალელურად, რეგისტრაციაში იქნა 
გატარებული ლიტერატურის, ხელოვნებისა და მეცნიერების სხვადასხვა ნაწარმოები. დაიხვეწა მონაცემები, 
რომლებიც პერიოდულად ინტეგრირდება საერთაშორისო ბაზებში. საგულისხმოა უფლების მფლობელთა 
დივერსიფიკაცია, რაც პირველ რიგში მომიჯნავე უფლებების დაცვის მანდატის გააქტიურებამ გამოიწვია. 
შედეგად წლის განმავლობაში განხორციელდა ასოციაციასა და შესაბამის უფლების მფლობელთა აქტიური 
კომუნიკაცია და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა.

გარდა მომიჯნავე უფლებების მფლობელებისა, ასოციაციაში ასევე აქტიურად გაწევრიანდნენ 
აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების ავტორები, მათ შორის, რეჟისორები და სცენარის ავტორები, რაც მათი 
უფლებების კოლექტიურად მართვის აქტუალურობამ განაპირობა. შედეგად, 2015 წლის ბოლოს ასოციაციის 
წევრთა რაოდენობამ 1498 მიაღწია. 

ინფორმაციის სისტემატიზაცია
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წევრთა რაოდენობა
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2015 წელი ლიცენზირების კუთხით ასოციაციისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო. პირველ რიგში 
აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ დაიწყო რეგიონულ დონეზე აქტიური ლიცენზირება. მიუხედავად იმისა, რომ 
აღნიშნული პროცესი უკვე დაწყებული იყო, რეგიონულ მოსარგებლეებთან კომუნიკაციის სირთულის გამო 
ლიცენზირებული იყო მხოლოდ მათი მცირე ნაწილი. 2015 წელს ასოციაციამ შექმნა რეგიონული ოფიცრის 
ინსტიტუტი, რაც საქართველოს ყველა რეგიონში წარმომადგენლის ყოლას გულისხმობს. აღნიშნულმა 
აქტიურად შეუწყო ხელი პროცესის გააქტიურებას და ლიცენზიების რაოდენობის ზრდას. 

არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასოციაციის მიერ მომიჯნავე უფლებების კოლექტიურად მართვის მანდატის 
ამოქმედება, რაც მომიჯნავე უფლებების მფლობელების გაწევრიანების და უცხო ქვეყნის მომიჯნავე 
უფლებების კოლექტიური წესით მმართველ ორგანიზაციებთან ურთიერთწარმომადგენლობის შესახებ 
ხელშეკრულებების გაფორმების პარალელურად განხორციელდა. 

ასევე აღსანიშნავია აქტიური მუშაობა ნაწარმოებების ფიზიკურ პირთა მიერ პირადი სარგებლობის 
მიზნით რეპროდუცირების (Private Copying) და დროებით მფლობელობაში გადაცემის (Public Lending) 
სფეროებში. გასათვალისწინებელია, რომ ზემოაღნიშნულ სფეროებში ხანგრძლივი მოლაპარაკებებისა და 
კონსულტაციების გავლის შედეგად უკვე დადგინდა შესაბამისი განაკვეთები. 2016 წელს ასოციაცია გეგმავს 
ლიცენზირების მიმართულებით უფრო აქტიურ მუშაობას, როგორც ზემოხსენებული სფეროების ფართოდ 
ათვისების, ასევე აუდიოვიზუალური ნაწარმოებების კოლექტიურად მართვის კუთხით.

ლიცენზირება
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გაცემული ლიცენზიების საერთო რაოდენობა
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გაცემული ლიცენზიების საერთო რაოდენობა თვეების მიხედვით
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2015 წელს ასოციაციის მიერ შეგროვებულმა ჰონორარმა შეადგინა 3 146 249 ლარი. ყველა სეგმენტში 
მოსარგებლეთა რიცხვის ზრდამ ბუნებრივად გამოიწვია ჰონორარის ოდენობის ზრდა. შეგროვების კუთხით 
ხაზგასასმელია ახალი კატეგორიის მოსარგებლეთა აქტიურობა, რაც საფუძველს იძლევა მომავალში 
შედეგების კიდევ უფრო გაუმჯობესების კუთხით.

ჰონორარის შეგროვება-განაწილება



9

შეგროვებული ჰონორარის მთლიანი ოდენობა
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შეგროვებული ჰონორარი თვეების მიხედვით
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შეგროვებული ჰონორარი ტერიტორიულობის მიხედვით
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შეგროვებული ჰონორარი პარტნიორი ორგანიზაციების მიხედვით
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შეგროვებული ჰონორარის სამართლიანი განაწილება ასოციაციის ფუნქციებს შორის ერთ-ერთი უმთავრესია. 
ასოციაცია მომავალი წლიდან იწყებს მომიჯნავე უფლებებით სარგებლობისათვის შეგროვებული ჰონორარის 
განაწილებას, რისთვისაც გამოყენებული იქნება მომიჯნავე უფლებების სპეციალური საერთაშორისო ბაზა 
(International Performers Database - IPD), რომელთანაც წვდომა ასოციაციას, როგორც მომიჯნავე უფლებების 
საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციის, SCAPR-ის წევრს ექნება. შთამბეჭდავია 2015 წელს შეგროვებული 
ჰონორარის გადახდის მაჩვენებლებიც.
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გადახდილი ჰონორარის მთლიანი ოდენობა
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გადახდილი ჰონორარი ტერიტორიულობის მიხედვით
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გადახდილი ჰონორარი წევრთა რაოდენობის მიხედვით
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გადახდილი ჰონორარი პარტნიორი ორგანიზაციების მიხედვით
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ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრინციპს, რასაც ასოციაციის საქმიანობა ემყარება, საქმიანობის 
საჯაროობა და გამჭვირვალობა წარმოადგენს. ეს პირველ რიგში გამოიხატება ასოციაციის მიერ, ნაკისრი 
ფუნქციების დაინტერესებულ მხარეებთან ინფორმაციის ურთიერთგაცვლის საფუძველზე განხორციელებაში. 
კერძოდ, ასოციაციის მიერ განაკვეთების დადგენა, გარდა საერთაშორისო რეკომენდაციებისა, ხორციელდება 
მოსარგებლეთა შესაბამის კატეგორიასთან კონსულტაციებისა და სფეროში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი 
ფაქტორის გათვალისწინებით. 

ასოციაციის საქმიანობა ასევე ღია და საჯაროა მისი წევრებისთვისაც. მოთხოვნილი ინფორმაციის 
სრული და ოპერატიული მიწოდება ასოციაციის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. შედეგად წლიდან 
წლამდე იზრდება ასოციაციის მიმართ სანდოობა როგორც კონკრეტულ მოსარგებლეებში, ასევე ზოგადად 
საზოგადოებაში.

ინფორმაცია ასოციაციის საქმიანობის შესახებ რეგულარულად თავსდება ასოციაციის ვებ გვერდსა და 
სოციალურ ქსელში. ვებ გვერდის მეშვეობით დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაეცნოს არამარტო ასოციაციის 
აქტივობებს, არამედ ყველა იმ დოკუმენტაციას, რაც მის საქმიანობას არეგულირებს (წესდება, განაკვეთები, 
დებულებები და ა.შ.).

ასოციაციის მიერ დგება ყოველწლიური ანგარიში, რომელშიც ზოგად ინფორმაციასთან ერთად მოცემულია 
დეტალური მონაცემები ასოციაციის საქმიანობის შესახებ. ასოციაციის ანგარიში საჯაროა ყველა 
დაინტერესებული პირისთვის, იგი ეგზავნება როგორც საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების 
ეროვნულ ცენტრს, „საქპატენტს“, ასევე საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციებს.

საჯაროობა-გამჭვირვალობა
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ასოციაციის წარმატებული საქმიანობის განმაპირობებელი ფაქტორებიდან უმთავრესია ასოციაციის 
აქტიური მუშაობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით. 2015 წელსაც, როგორც გასულ წლებში, 
ასოციაციის საქმიანობა აქტიურად შუქდებოდა მასმედიის საშუალებებით. ასოციაციის მიერ საავტორო 
და მომიჯნავე უფლებების დაცვის აუცილებლობის ხაზგასმის შედეგად მოსარგებლეთა აბსოლუტური 
უმრავლესობა პასუხისმგებლობით ეკიდება კანონის მოთხოვნების დაცვას. გასულ წლებთან შედარებით 
იმატა მოსარგებლეთა იმ კატეგორიამ, რომლებიც ასოციაციის ჩარევის გარეშე, საკუთარი ინიციატივით 
გამოთქვამს ნებართვის მიღების სურვილს, რაც საზოგადოებრივი ცნობიერების პოზიტიური კუთხით 
ფორმირების დამადასტურებელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს.

ასოციაცია კვლავ განაგრძობს კონსუტლაციების გაწევას სხვადასხვა უფლება მფლობელებისათვის. გარდა 
კონსულტაციისა, ასოციაციის მიერ, სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების დახმარებით, წლის განმავლობაში 
განხორციელდა არაერთი სემინარი და სამუშაო შეხვედრა სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებისთვის. 
2015 წელს ჩატარებული იქნა სემინარები მომიჯნავე უფლებების მფლობელებისთვის, კინორეჟისორებისთვის, 
იურისტებისთვის, მოსამართლეებისთვის და ჟურნალისტებისთვის. აღნიშნული სემინარები უკვე 
ყოველწლიურ ხასიათს იძენს, რაც მნიშვნელოვანია, არამარტო ზოგადი ცნობიერების ამაღლების, არამედ 
ამ ცოდნის მიღების შედეგად, საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის მეტი გარანტიების შექმნისათვის.

ასოციაცია კვლავ გამოსცემს ჟურნალს „COPYRIGHT“-ი, რომელიც განკუთვნილია, როგორც ასოციაციის 
წევრების, ასევე ყველა დაინტერესებული პირისათვის. ასოციაცია ასევე ჩართული იყო 26 აპრილს, 
ინტელექტუალური საკუთრების საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ფართომასშტაბიან ღონისძიებებში, 
რაც ფართოდ გაშუქდა სხვადასხვა მედია საშუალების მიერ.

საზოგადოებრივი ცნობიერება
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აღსანიშნავია რომ ასოციაციის, როგორც ქონებრივი უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე მმართველი 
ორგანიზაციის ძირითად ფუნქციას როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი უფლების მფლობელების 
საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოდგენა, მათი სახელით საავტორო და მომიჯნავე უფლებით დაცული 
ნაწარმოებების გამოყენებისთვის ნებართვების გაცემა, ჰონორარის შეგროვება და განაწილება-გადახდა 
წარმოადგენს. გარდა აღნიშულისა, ასოციაცია, სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად, 
მაქსიმალურად არის ჩართული საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევათა წინააღმდეგ ბრძოლაში, 
შესაბამისი კონსულტაციების გაწევის, დამრღვევებთან კომუნიკაციის, დავათა დარეგულირების და ა.შ. სახით.   
დავათა დარეგულირების მიზნით ასოციაციის მიერ კვლავ გამოიყენება საექსპერტო კომისიების შექმნის 
პრაქტიკა, რომლებიც სადაო საკითხებს განიხილავენ. მიუხედავად იმისა, რომ კომისიების მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები სარეკომნდაციო ხასიათს ატარებს, მათი მუშაობა მაინც ეფექტურია და უმეტეს წილად 
მიღებული გადაწყვეტილება გათვალისწინებულია მხარეების მიერ.

საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დარღვევათა თავიდან აცილების მიზნით ასოციაცია კვლავაც აქტიურად 
მიმართავდა სასამართლო დაცვის მექანიზმს, რამაც მნიშველოვნად შეუწყო ხელი როგორც მოსარგებლეთა 
მიერ გადაუხდელი საავტორო ჰონორარის გადახდას, ასევე საავტორო და მომიჯნავე უფლებით დაცული 
ნაწარმოიებების ნებართვის გარეშე გამოყენების შემცირებას.

დარღვევათა პროფილაქტიკა 
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სასამართლო წარმოება
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2015 წელი საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით ყველაზე აქტიური წელი იყო. ასოციაცია 2015 წლის 
მაისში გახდა მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური წესით მმართველი ორგანიზაციების ქოლგა ორგანიზაციის 
SCAPR-ის (The Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights) წევრი, რაც მიუხედავად 
იმისა, რომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, ასოციაციის მიერ საკმაოდ მოკლე დროში იქნა მიღწეული. ამავე 
მიმართულებით ასოციაციამ გააფორმა არაერთი ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულება მომიჯნავე 
უფლებების კოლექტიური წესით მმართველ სხვადასხვა ქვეყნის ორგანიზაციასთან.

პირველად საქართველოს ისტორიაში ასოციაციამ უმასპინძლა ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას 
საავტორო უფლებების სფეროში. 2015 წლის აპრილში თბილისში გაიმართა ავტორთა და კომპოზიტორთა 
საზოგადოებების საერთაშორისო კონფედერაციის (CISAC) ევროპის კომიტეტი, რომელსაც დაახლოებით 
50 ქვეყნის 80-მდე წარმომადგენელი ესწრებოდა. აღნიშნული ღონისძიებიდან მოკლე დროშივე 
ასოციაციამ უმასპინძლა მეორე მნიშვნელოვან ღონისძიებას, რეპროდუცირების უფლების ორგანიზაციათა 
საერთაშორისო ფედერაციის (IFRRO) ევროპის განვითარების კომიტეტს.  

გასულ წელს ასოციაციამ ახალი სფეროების ათვისებისა და შესაბამისი გამოცდილების შეძენის მიზნით  
შეხვედრები გამართა იტალიის, ესპანეთისა და პორტუგალიის შესაბამის კოლექტიურ ორგანიზაციებთან.

კვლავ აქტიური იყო დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობაც, 2015 წელს, საქართველოში აშშ-ის სავაჭრო 
სამართლის განვითარების პროგრამის (CLDP) დაფინანსებით გაიმართა სემინარები მოსამართლეების, 
იურისტებისა და ჟურნალისტებისათვის. აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში არაერთი მნიშვნელოვანი 
პროექტი იგეგმება 2016 წელსაც. 

ასევე კვლავ ინტენსიურია ასოციაციის თანამშრომლობა სხვადასხვა ქოლგა ორგანიზაციასთან, რომლის 
წევრსაც იგი წარმოადგენს. გარდა ქოლგა ორგანიზაციებთან ურთიერთობისა, ასოცაციიამ კავშირები 
დაამყარა ახალ პარტნიორ ორგანიზაციებთან და გააფორმა მათთან ურთიერთწარმომადგენლობის 
ხელშეკრულებები.

საერთაშორისო თანამშრომლობა
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ხელშეკრულებები პარტნიორ ორგანიზაციებთან
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მთლიანობაში, 2015 წელი ასოციაციისთვის წარმატებული იყო როგორც შიდა, ასევე საგარეო ასპარეზზე. 
გაცემული ლიცენზიების რაოდენობისა და შეგროვებული-განაწილებული ჰონორარის ზრდა, საბოლოო 
ჯამში, საკმაოდ შთამბეჭდავ შედეგს იძლევა ასოციაციის საქმიანობის შეფასების კუთხით. ასოციაციის მიერ 
მომიჯნავე უფლებების კოლექტიური წესით მმართველი ორგანიზაციების ქოლგა ორგანიზაციაში (SCAPR) 
გაწევრიანება და ორი უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო მასშტაბის ღონისძიების მასპინძლობა საკმაოდ 
წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს და ხაზს უსვამს როგორც ასოციაციის საქმიანობის წარმატებულ 
მუშაობას, ასევე მისი საერთაშორისო რეპუტაციის ზრდას.

მიუხედავად არსებული პროგრესისა, სფეროში კვლავ რჩება მთელი რიგი გამოწვევები, რაც მომავალ 
წლებში ასოციაციის კიდევ უფრო წარმატებულ მუშაობას მოითხოვს. ეს ეხება, როგორც დარღვევების 
წინააღმდეგ ბრძოლის კიდევ უფრო ეფექტური მექანიზმების ამოქმედებას, ასევე ლიცენზირების კუთხით 
ახალი სფეროების ათვისებას. 

შეჯამება


