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Түшүндүрмө: Бул колдонмодо камтылган маалымат кесиптик юридикалык
кеңешти алмаштыруу үчүн арналган эмес. Анын негизги максаты предмет
боюнча негизги маалыматтарды берүү менен гана чектелет.

ИМБДУнун автордук укугу (2006)
Автордук укуктун ээсинин жазуу жүзүндөгү уруксатысыз, мыйзам тарабынан уруксат берилгенден
башка учурларда, бул басылманын эч бир бөлүгү кайра чыгарууга же кандайдыр бир формада же
кандайдыр бир каражаттар менен электрондук же механикалык түрдө берилиши мүмкүн эмес.
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Кириш сөз

Бул "Бизнес үчүн интеллектуалдык менчик" боюнча колдонмолор-
дун төртүнчү сериясы. Бизнес-менеджерлер жана ишкерлер үчүн
автордук укук жана    чектеш укуктар менен таанышуусун      камсыз

кылат. Жөнөкөй тил менен ишканалардын бизнес стратегияларына
таасир эткен автордук укук өңүттөрүн түшүндүрөт.

Салттуу түрдө полиграфия, басма, музыка жана аудиовизуалдык
чыгармалар (кино жана телекөрсөтүү) менен алектенген ишкана-
лар; жарнама жана маркетинг; кол өнөрчүлүк, сүрөт жана аткаруу
искусствосу; дизайн жана мода; ошондой эле эфирге берүү автор-
дук укук жана чектеш укуктарга көз каранды. Акыркы жыйырма
жылдын ичинде программалык  камсыздоо,     мультимедиа,    чын-

дыгында бардык санариптик   контентке    негизделген    тармактар,

Интернетте болобу же башкасындабы, автордук укукту эффектив-
дүү коргоого да таяна башташты, айрыкча санариптик көңүл ачууда
жана маркетингде революция жүрүп жаткан учурда.

Бул колдонмо өзгөчө чакан жана орто ишканаларга (ЧОИ) жардам
берүүгө төмөнкү максаттарды эске алуу менен, арналган:

– өзү жараткан же өз укуктарына ээ болгон чыгармаларды кантип
коргоону түшүнүү;

– автордук укуктан жана/же чектеш укуктардан максималдуу пайда
алуу;

– башкалардын автордук укугун же чектеш укуктарын бузуудан баш
тартуу.

Камиль Идрис,

ИМБДУнун Башкы директору
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1. Автордук укук жана
чектеш укуктар

Автордук укук деген эмне?

Автордук укук мыйзамы авторлорго,
композиторлорго, компьютердик програм-
мисттерге, веб-сайт дизайнерлерине жана
башка     жаратмандарга    алардын адабий,
көркөм, драмалык чыгармалары-на жана
анын башка түрлөрү үчүн укук-тук коргоо бе-
рет, алар адатта "чыгарма-
лар" деп аталат.
Автордук укук жөнүндө  мыйзам китеп-тер,
журналдар,       гезиттер,      музыка, живопись,
фотосүрөттөр,            айкелдер, архитектура,
фильмдер, компьютердик программалар,
видеооюндар     жана оригиналдуу маалымат
базалары сыяктуу ар түрдүү оригиналдуу
чыгармаларды кор-гойт (толугураак тизмени
8-беттен караңыз).
Автордук  укук      мыйзамы       авторго же
чыгарманын жаратуучусуна анын чыгар-
масына карата чектелген, бирок кыйла узак
убакыттын ичинде өзгөчө укуктар-дын ар
түрдүү тутумун берет. Бул укук-тар авторго
өзүнүн чыгармасынын чарбалык
пайдаланылышын бир катар жолдор менен
көзөмөлдөөгө жана акы алууга мүмкүндүк
берет. Автордук укук мыйзамы ошондой эле
автордун аброюн жана бүтүндүгүн коргогон
“моралдык укук-тарды” да камсыз кылат.

Чектеш укуктар деген эмне?
"Чектеш укуктар" - аткаруучуларга, фонограмма
чыгаруучуларга жана эфир жана кабель
берүүчүлөргө берилген укуктардын
категориясы. Кээ   бир     өлкөлөрдө, мисалы,
Америка Кошмо Штаттары жана Улуу
Британияда, бул укуктар жөн гана автордук
укуктун астында киргизилген. Германия жана
Франция сыяктуу башка өлкөлөр бул укуктарды
"чектеш  укуктар" деп аталган өзүнчө категория
астында коргойт.

Тейлөө боюнча колдонмолор жана презентациялар
автордук укук менен корголот.

Автордук укук жана бизнес
Көпчүлүк компанияларда алардын бизнесинин
айрым аспектилери автордук укук менен
корголот. Мисалдар төмөнкүлөрдү камтыйт:
компьютердик программалар же программалык
камсыздоо; сайттардагы мазмуну; продукт
каталогдору; маалымат бюллетендери;
машиналар же керектөө буюмдары үчүн нускама
баракчалары же эксплуатациялоо боюнча
колдонмолор; жабдуулардын ар кандай түрлөрү
үчүн колдонуучу, оңдоо же тейлөө боюнча
колдонмолор; товар жөнүндө маалыматтарда,
этикеткаларда        же       сырткы       жасалгасында
иллюстрация жана текст; кагаздагы маркетинг жа-
на жарнамалык материалдар, билборддор, веб-
сайттар ж.б.у.с. Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук
укук ошондой эле эскиздерди, чиймелерди
же өндүрүлгөн продукциянын дизайнын
коргойт.



 
 
 
 
 

"Чектеш укуктардын" же "коңшу  укуктардын"
үч түрү бар:

 
Аткаруучулардын (мисалы, актерлордун,
музыканттардын) өз аткарууларынын
укуктары. Алар мурда бар болгон көркөм,
драмалык же музыкалык чыгарманы
жандуу аткарууну  же мурда бар болгон
адабий чыгарманы жандуу айтууну же
окууну камтыйт. Аткарылган чыгарма
мурда кандайдыр бир чөйрөдө же
формада белгилениши керек эмес жана
коомдук мүлк болушу же автордук укук
менен корголушу мүмкүн.  О
ригиналдуубу же бар болгон чыгарманын
негизиндеби, аткаруу
импровизацияланган болушу да мүмкүн.
Фонограмма жасап чыгаруучулардын
өздөрүнүн жазууларына (мисалы,
компакт-дисктерге) укуктары; жана
Телерадио уюмдарынын радио жана
телекөрсөтүү программаларында жана
кээ бир өлкөлөрдө кабелдик системалар
аркылуу чыгармаларды берүүдөгү
укуктары (кабель аркылуу берүү). (Чектеш
укуктар боюнча кененирээк 17-бетте).

Автордук жана чектеш укуктар укук
ээлеринин ар кандай категорияларынын
чыгармаларын коргойт.

Автордук укук авторлордун чыгармаларын
коргогону менен, чектеш укуктар автордук
укук менен корголбогон же корголбогон
чыгармаларды аткарууда, элге жеткирүүдө
же жайылтууда маанилүү роль ойногон
айрым категориядагы адамдарга же
ишканаларга берилет.

Мисалы: Ырга карата автордук укук
композитордун музыкасын жана автор-
дун сөздөрүн коргойт. Чектеш укуктар
төмөнкүлөргө карата колдонулат:

- Ырды аткарган музыканттардын жана ырчы-
лардын аткаруулары;
- Ырда камтылган чыгаруучунун жаздыруусу;
- Ырды камтыган программаны даярдаган жа-
на уктуруучу уюмдун уктуруу программасы.
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Автордук укук менен чектеш укуктар-
дын сиздин бизнесиңизге кандай
тиешеси бар?
Автордук укук өнүмдүн же кызматтын адабий,
көркөм, драмалык же башка чыгармачыл эле-
менттерин коргойт, муну менен автордук
укуктун ээси ошол оригиналдуу элементтер-
дин башкалар тарабынан колдонулушуна
бөгөт коё алат. Автордук укук жана чектеш
укуктар бизнеске төмөнкүлөргө мүмкүндүк
берет:
 Өзгөчө чыгармалардын коммерциялык
колдонуусун көзөмөлдөө (контролдоо):
китептер, музыка, фильмдер, компьютердик
программалар, оригиналдуу маалымат
базалары, жарнамалар, веб-сайттардагы
мазмун, видео оюндар, үн жазуулар, радио жа-
на телекөрсөтүү программалары же башка
чыгармачыл иштер. Автордук укук жана чектеш
укуктар менен корголгон чыгармаларды укук
ээсинин алдын ала уруксатысыз көчүрүүгө жа-
на башка адамдар тарабынан коммерциялык
максатта пайдаланууга болбойт. Автордук жана
чектеш укуктар менен корголгон
чыгармаларды колдонуудагы мындай
эксклюзивдүүлүк бизнеске рынокто туруктуу
атаандаштык артыкчылыкка ээ болууга жана
колдоого жардам берет.
 Киреше алуу: Мүлктүн ээси сыяктуу эле
чыгармага автордук же чектеш укуктардын
ээси да аны пайдалана алат, сатуу, белекке
берүү же мурастоо жолу менен бере алат.
Автордук     жана          чектеш          укуктарды
коммерциялаштыруунун ар кандай жолдору
бар. Мүмкүнчүлүктөрдүн бири – автордук
укук же чектеш  укуктар     менен    корголгон

чыгарманын бир  нече  нускасын жасоо   жана
жана сатуу (мисалы, сүрөттүн басып чыгаруу-
лары); башкасы сиздин автордук укугуңузду
башка адамга же компанияга сатуу (берүү).
Акырында, үчүнчү – көбүнчө артыкчылыктуу –
лицензия берүү, башкача айтканда, автордук
укук менен корголгон чыгармаңызды төлөм
ордуна, өз ара макулдашылган шарттарда
колдонууга  башка    адамга    же    компанияга
уруксат берүү (36-бетти караңыз).
 Каражаттарды чогултуу: Автордук укук

жана чектеш укуктар боюнча активдерге ээ
болгон компаниялар (мисалы, бир катар
тасмаларды/фильмдерди таратуу укуктары-
нын портфели) инвесторлорго жана креди-
торлорго күрөө катары укуктардын пакетин
колдонуу менен каржы институтунан карыз
ала алышат.
 Тартип бузгандарга чара көрүү:
Автордук укук мыйзамы автордук укук
ээсинин эксклюзивдүү укуктарына кол
салгандарга карата (юридикалык тилде укук
бузуучулар) акчалай компенсация, автордук
укукту бузган чыгармаларды жок кылуу жана
адвокаттардын акысын өндүрүп алуу үчүн
мыйзамдуу чараларды көрүүгө мүмкүнчүлүк бе-
рет. Кээ бир өлкөлөрдө автордук укукту
атайылап бузгандарга кылмыш жазасы
колдонулушу мүмкүн.



  

 Башкаларга таандык чыгармаларды
колдонуу: Башкаларга таандык автордук жа-
на чектеш укуктарга негизделген 
чыгармаларды коммерциялык максатта колдонуу 
баалуулукту же эффективдүүлүгүн жогорулатат, 
анын ичинде брендинин баасын 
жогорулатууга көмөктөшөт.Мисалы, ресторанда, 
барда, дүкөндө же авиакомпанияда музыка 
коюуу кызматты колдонууда же соода 
түйүнүнө барганда кардардын тажрыйбасына 
баалуулук кошот. Көпчүлүк өлкөлөрдө музыканы 
ушундай жол менен колдонуу үчүн, музыканы 
белгилүү бир максатта колдонууга лицензия 
аркылуу автордук жана чектеш укуктардын 
ээлеринен алдын ала уруксат алынышы керек. 
Автордук укук жана чектеш укуктар боюнча 
мыйзамдарды түшүнүү сизге качан уруксат талап 
кылынарын жана аны кантип алуу керектигин 
билүүгө жардам берет. Автордук укуктун жа-
на/же чектеш укуктардын ээлеринен
чыгарманы    белгилүү  бир     максатта    
колдонууга лицензия алуу көп учурда көп 
убакытты талап кылган, белгисиз жана кымбат 
соттук териштирүүгө алып келиши мүмкүн 
болгон талаш-тартыштарды болтурбоо үчүн эң 
жакшы жолу болуп саналат.

Көпчүлүк ишканалар автордук укук менен
корголгон материалдарга таянган китеп-
челерди же жарнактарды чыгарышат.

Автордук укук жана чектеш
укуктар кантип алынат?
Дүйнө жүзү    боюнча    дээрлик    бардык 

өлкөлөрдө автордук укук жана чектеш

укуктар боюнча бир же бир нече улуттук

мыйзамдар бар. Ар кайсы өлкөлөрдүн

автордук    укук жана     чектеш     укуктар 

боюнча      мыйзамдарынын     ортосунда 

маанилүү айырмачылыктар бар болгон-

дуктан, кандайдыр бир негизги бизнес

чечимди кабыл алуудан мурун автордук

жана/же чектеш     укуктарды     камтыган 

суроолор      боюнча    тиешелүү    улуттук 

автордук укук жана/же    чектеш   укуктар 

боюнча мыйзамды(дарды) карап чыгып, 

кесипкөй адистерден юридикалык

кеңеш алуу кажет.

 Көптөгөн өлкөлөр автордук укукту жана
чектеш  укуктарды       коргоо   деңгээлин 
кыйла деңгээлде шайкеш келтирүүгө
жардам берген бир нече маанилүү эл
аралык келишимдерге кол коюшкан. 
Көптөгөн өлкөлөрдө чыгармаларды эч
кандай формалдуулуксуз же каттоо тала-
бысыз автордук укук коргоосунан пайда
көрүүгө мүмкүндүк берди. Негизги эл
аралык келишимдердин тизмеси III тир-
кемеде келтирилген.
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Өзгөчө чыгармаларды коргоонун башка
мыйзамдуу ыкмалары барбы?
Чыгармаңыздын мүнөзүнө жараша, сиз
өзүңүздүн бизнес кызыкчылыктарыңызды
коргоо үчүн интеллектуалдык менчик
укуктарынын төмөнкү түрлөрүнүн бирин же
бир нечесин колдоно аласыз:

 Товардык белгилер. Товардык белги
белгиге ( мисалы,   сөз,    логотип,    түс    
же булардын айкалышы) 
эксклюзивдүүлүктү камсыздайт, бул 
бизнестин өнүмдөрүн башкалардыкынан 
айырмалоого жардам берет.
 Өнөр жай үлгүлөрү. Буюмдун кооздук
же эстетикалык өзгөчөлүктөрүнө ка-
рата өзгөчөлүк өнөр жай үлгүлөрүн 
коргоо аркылуу алынышы мүмкүн.
 Патенттер. Жаңычылыгы ойлоп табуу-
чулук жана өнөр жайда колдонуу  
мүмкүн-чүлүгү бар чен белгилерине 
жооп берген ойлоп табууларды патенттер 
коргой алат.
 Коммерциялык маанидеги купуя бизнес
маалыматы, анын ээси маалыматты купуя 
же сырды сактоо боюнча акылга 
сыярлык чараларды көргөн шартта, 
коммерциялык сыр катары корголушу 
мүмкүн.

 АК ниет эмес атаандаштык мыйзамдары,
атаандаштардын адилетсиз бизнес жүрүм-туру-
муна каршы чара көрүүгө мүмкүндүк берет. АК
ниет эмес атаандаштык мыйзамына ылайык,
коргоо көп   учурда   көчүрүүгө   каршы   кээ   бир
кошумча коргоону, интеллектуалдык менчик
укуктарынын ар кандай түрлөрү аркылуу мүмкүн
болбогон продуктулардын ар кандай өңүттөрүн
камсыз кылышы мүмкүн. Ошондой болсо да,
жалпысынан алганда, интеллектуалдык менчик
укуктарынын ар кандай спецификалык түрлөрүн
жөнгө    салуучу       мыйзамдардын      негизинде
коргоо,    ак    ниет    эмес атаандаштыкка  каршы
коргоого караганда күчтүүрөөк.

Кээде чыгармачыл иштерди коргоо үчүн бир
катар интеллектуалдык менчик укуктары
колдонулат (бир убакта). Мисалы, автордук
укук жана товардык белгиси жөнүндө мый-
замдар Микки Маусту коргойт.
© Disney Enterprises, Inc. Walt Disney
Company уруксаты менен колдонулган.



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. КОРГООНУН КӨЛӨМҮ
ЖАНА МӨӨНӨТҮ

Чыгармалардын кандай категориялары
же түрлөрү автордук укук менен
корголот?
Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук укуктун тарыхы
бул укук тарабынан корголгон чыгармалардын
түрлөрүн акырындык менен кеңейтүүнүн бири
болуп саналат. Автордук укук боюнча улуттук
мыйзамдар жалпысынан чыгармалардын толук
тизмесин бербесе да, алар көп учурда кеңири
жана ийкемдүү болгон чыгармалардын бир
катар категорияларын келтирет. Көпчүлүк
өлкөлөрдө корголгон чыгармалардын
категориялары же түрлөрү төмөнкүлөрдү
камтыйт:

Адабий чыгармалар (мисалы, китептер, 
журналдар,       гезиттер,              техникалык
документтер, окуу  куралдары, каталогдор, 
таблицалар жана адабий чыгармалардын
жыйнактары);
Музыкалык чыгармалар же анын
ичиндеги чыгармалардын жыйнактары; 
Драмалык чыгармалар (пьесаларды гана
эмес, ошондой эле, мисалы, видеокассеталарга 
түшүрүлгөн тренингдер болушу мүм-күн);
Көркөм чыгармалар (мисалы, 
мультфильмдер, чиймелер, живопись, 
скульптура жана компьютердик
чыгармалар);
Фото чыгармалар (кагаз жана санарип
түрүндө);

ЭЭМ үчүн программалар (9-беттеги кошумча
маалыматты караңыз);
Маалымат базаларынын кээ бир түрлөрү
(11-беттеги кошумча маалыматты караңыз); 
Карталар, глобустар, диаграммалар, пландар 
жана техникалык чиймелер;
Жарнактар, коммерциялык басмалар жана 
этикеткалар;
Кинематографиялык чыгармалар, анын
ичинде кинофильмдер, телешоулар жана
веб-трансляциялар;                    Мультимедиа
продуктулары (24-беттеги кошумча
маалыматты караңыз); жана
Кээ бир өлкөлөрдө колдонмо
искусствонун чыгармалары (мисалы, 
көркөм зергерчилик, туш кагаздар жана
килемдер) (14-беттеги кошумча маалыматты
караңыз).

Автордук укук басма сөздө чагылдырылган, 

ошондой эле электрондук же санариптик

алып  жүрүүчүдө түзүлгөн    же    сакталган 

чыгармаларды коргойт. 

Карталар Музыка жана видео



 

ЭЭМ үчүн программаларды жана
программалык камсыздоону
коргоо
Санариптик көз караш менен алганда, текст,
үн, графика, фото, музыка, анимация, ви-
део... жана программалык камсыздоонун
ортосунда такыр айырма жок. Бирок бир
маанилүү айырмачылык ЭЭМ
программаларын башкаларынан бөлүп турат.
Текст, үндөр, графика жана башкалар
негизинен пассивдүү мүнөзгө ээ болсо,
программалар, тескерисинче, иш жүзүндө
активдүү. Ошондуктан, ЭЭМ программаларды
коргоо үчүн автордук укук мыйзамынын
ылайыктуулугу жөнүндө көп талаш-тартыштар
бар
 Практикада ЭЭМ программанын ар кандай
элементтерин коргоонун көптөгөн жолдору
бар:
 Автордук укук автордун ЭЭМ
программадагы оригиналдуу
туюнтмасын "адабий чыгарма" катары
коргойт.  Ошентип, баштапкы кодун
анын автору программалык камсыздоо
инженерлеринин идеяларын
чагылдырган адам окуй турган адабий
чыгарма катары кароого болот. Адам
окуй турган инструкциялар (баштапкы
код) гана эмес, ошондой эле бинардык
машина окуй турган инструкциялар
(объект коду) адабий чыгармалар же
"жазылган сөз айкаштары" болуп
эсептелет, ошондуктан автордук укук
менен да корголот. Бирок, автордук
укук менен корголгон объект кодунун
экономикалык мааниси толугу менен
программалык камсыздоо
көмөктөшкөн функционалдык
максаттардан келип чыгат.

Объект коду - бул компьютердин
функциясын аткарган нерсе, бул
программалык камсыздоо түрүндө
коомчулукка таратылат. Пакеттелген
программалык    камсыздоо       рыногу
убакыт эффекттерин көрсөтөт. Бул
продюсерлерде атаандаштарынан
артыкчылыкка ээ боло турган убакыт
терезеси бар дегенди билдирет. Автор-
дук укук мыйзамы авторлорго туунду
чыгармаларды чыгарууга өзгөчө

укуктарды берүү менен коргоонун
мыйзамдуу     мөөнөтүнүн     ичинде
табигый убакыт эффекттерин кеңейтет.
 Кээ бир өлкөлөрдө компьютердик
программалардын функционалдык
элементтери (башкача айтканда, ойлоп
табуулар) патенттер менен корголушу
мүмкүн, ал эми башка өлкөлөрдө
программалык камсыздоонун бардык
түрлөрү патенттик коргоонун
компетенциясынан ачык түрдө 
чыгарылат. ЭЭМ программалардын 
баштапкы кодун автордук укукту 
коргоодон тышкары коммерциялык 
сыр катары сактоо кеңири жайылган 
коммерциялык практи-
ка.
 Компьютердик программалар
тарабынан түзүлгөн айрым
функциялар,        мисалы, компьютер
экранындагы     иконалар,    кээ  бир
өлкөлөрдө өнөр жай үлгүлөрү катары
корголушу мүмкүн. 



  

 Контракттык укук менен жөнгө
салынуучу келишим 
интеллектуалдык менчик укуктарын 
толуктоочу же балким алмаштыруучу 
укуктук коргоонун негизги формасы 
бойдон калууда. Көбүнчө келишим/ 
лицензиялык келишим аркылуу мындай 
кошумча коргоо "супер автордук укук" 
деп белгиленет.Таң калычтуу эмес, 
мындай кошумча коргоо көбүнчө 
терс көңүлдү өзүнө бурат, анткени бул 
үстөмдүк абалын кыянаттык менен 
пайдалануу катары каралышы мүмкүн.
 Акыркы жылдары көптөгөн өлкөлөр
маалымат технологияларына, анын 
ичинде программалык камсыздоого 
жетүүнү жөнгө салуу үчүн кылмыш-жаза 
мыйзамдарын көбүрөөк колдонуп 
жатышат.

Юридикалык коргоодон тышкары, программа-
лык камсыздоону коргоонун жаңы аспектиси
технологиянын өзү тарабынан камсыз кылынат;
мисалы, локаут программалары жана шифрлөө
ыкмаларын колдонуу аркылуу. Ошентип, техно-
логия акылдуу өндүрүүчүлөргө өздөрүнүн мый-
замдан тышкаркы коргоосун түзүүгө мүмкүндүк
берет. Мисалы, видео оюн өндүрүүчүсү өзүнүн
объектисинин кодун коргоо үчүн локаут техно-
логиясына жана/же автордук укук мыйзамына
таянышы мүмкүн.

Ошол эле учурда, программалык
камсыздоонун кээ бир аспектилери жөн
гана автордук укук менен корголбой
тургандыгын белгилей кетүү керек.
Иштөө ыкмалары (мисалы, меню
буйруктары), эгерде алар өтө жеке же
көркөм элементтерди камтыбаса,
көбүнчө автордук укук менен
корголбойт. Ошо сыяктуу эле,
Колдонуучунун графикалык интерфейси
(GUI) кандайдыр бир чыныгы
экспрессивдүү элементтерди камтыбаса,
автордук укук менен корголбойт.
Автордук укук аркылуу компьютердик
программалык камсыздоонун көркөм
элементтерин коргоо:
- Каттоону талап кылбайт (24-бетти
караңыз); - Демек, алуу үчүн арзан;
- Узак убакытка созулат (23-бетти караңыз);
- Чектелген коргоону берет, анткени ал
программалык камсыздоодо камтылган
идеялардын, системалардын жана
процесстердин берилген программада
чагылдырылган өзгөчө жолун гана камтыйт
(13-бетти караңыз);
- Идеяны, системаны же процесстин өзүн
коргобойт. Башка сөз менен айтканда,
автордук укук баштапкы функцияларды,
идеяларды, процедураларды,
процесстерди, алгоритмдерди, операция
ыкмаларын же колдонулган логиканы
эмес, баштапкы кодду, объект кодун,
аткарылуучу программаны, интерфейсти
жана колдонуучунун нускамаларын
уруксатсыз көчүрүүдөн же колдонуудан
коргойт. Аталгандар кээде патенттер менен
корголушу мүмкүн, же программаны
коммерциялык сыр катары сактоо мүмкүн.
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Юридикалык же технологиялык чараларды ка-
рап чыгабы, бүгүнкү ландшафт программалык
камсыздоону өндүрүүчүлөргө алардын бизнес
стратегиясынын бир бөлүгү катары түшүнүп,
колдонууга кам көрүшсө, алардын продуктула-
рына карата болуп көрбөгөндөй коргоону кам-
сыз кылат. Коштоочу тобокелчиликтер да бар.
Санариптик  иштин    кемчиликсиз     көчүрмөсүн
жеке компьютерде жана Интернет аркылуу бир
нече чычканды   чыкылдатуу    же баскыч   басуу
менен дүйнөнүн каалаган жерине жасоого жана
жөнөтүүгө болот.
________________________

Маалыматтар базаларын коргоо
Маалыматтар базасы оңой жетүү жана тал-
доо үчүн системалуу түрдө уюштурулган маа-
лыматтардын жыйындысы. Бул кагаз же элек-
трондук түрдө болушу мүмкүн. Автордук укук
мыйзамы маалыматтар базасын мыйзамдуу
коргоонун негизги каражаты болуп саналат.
Бирок, бардык маалыматтар базалары ав-
тордук укук менен корголбойт, атүгүл өтө
чектелген коргоого ээ.
Кээ бир өлкөлөрдө (мисалы, Америка Кошмо
Штаттары) маалымат базасы, эгер ал ориги-
налдуу болуп атайын тандалып, координаци-
яланган же иреттелген болсо гана автордук
укук менен корголот. Бирок, толук маалымат
базалары жана маалыматтар негизги эрежелер-
ге ылайык жайгаштырылган маалыматтар база-
сы (мисалы, алфавит боюнча, телефон катало-
гундагыдай), мындай өлкөлөрдө автордук укук
мыйзамы тарабынан корголбойт (бирок кээде
адилетсиз атаандаштык мыйзамы менен кор-
голушу мүмкүн).

Белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү күндөгү чоң жана
татаал компьютердик программаларда автор-
дук         укуктун        бузулушу        компьютердик
программаны сөзмө-сөз көчүрүү же уруксатсыз
таратуудан турат. Көпчүлүк учурларда, кан-
дайдыр бир окшоштуктар чыгарма (автордук
укук менен корголгон) же функция (автордук
укук менен корголбогон) болобу деген суроону
кароонун кереги жок.

Башка өлкөлөрдө, көбүнчө Европада, өзгөчө
эмес маалымат базалары маалымат базасы-
нын укугу деп аталган өзүнө таандык атайын
укук менен корголот. Бул маалымат базаларына
көбүрөөк коргоону камсыздайт.  Бул маалымат
базасын жасоочуларга, алардын маалымат база-
сынын олуттуу (сандык же сапаттык) бөлүктөрүн
колдонсо, эгерде маалыматтардын мазмунун
алууга чоң салым болгон шартта, атаандаштар-
ды сотко берүүгө мүмкүндүк берет. Эгерде маа-
лымат базасы өзүнүн структурасында оригинал-
дуулуктун жетиштүү деңгээлине ээ болсо, анда
ал автордук укук менен да корголот.

Маалыматтар базасы автордук укук менен
корголгондо, бул коргоо анын мазмунуна
эмес, маалымат базасын тандоо жана көр-
сөтүү ыкмасына гана жайылтылат.



  

Чыгарма корголушу үчүн кандай
критерийлерге жооп бериши керек?
Автордук укукту коргоого коюлган талаптарга
жооп берүү үчүн чыгарма оригиналдуу болушу
керек.   Оригиналдуу    чыгарма -  бул  автордон
келип чыккан, башкача айтканда, чыгарма өз
алдынча жаралган     жана    башка    бирөөнүн
чыгармасынан же коомдук менчиктеги матери-
алдардан көчүрүлгөн эмес. Автордук укук мый-
замы боюнча оригиналдуулуктун так мааниси
бир өлкөдөн башкасына айырмаланат. Кандай
болгон күндө да оригиналдуулук негизги ойго
эмес, билдирүүнүн      ыкмасына  тиешелүү
(13-бетти караңыз).
Кээ бир өлкөлөр чыгарманы кандайдыр бир
материалдык формада бекитүүнү талап кылы-
шат. Бекитүү (фиксация), мисалы, чыгарманын
кагазга   жазылышын,      дискте      сакталышын,
кенептин  бетине     түшүрүлүшүн       же лентага
жазылышын камтыйт. Ошон үчүн, жазылбаган
хореографиялык    чыгармалар     же         импро-
визацияланган       сөздөр         же       музыкалык
спектаклдер корголбойт. Бекитүүнүн аныктама-
сы, адатта, экранда кыскача проекцияланган,
теле же ушуга окшош түзүлүштө электрондук
түрдө көрсөтүлгөн же компьютердин "эс-туту-
муна" убактылуу түшүрүлгөн сыяктуу убактылуу
репродукцияларды камтыбайт.
Чыгарма автор тарабынан же автордун ыйга-
рым укуктары менен бекитилиши мүмкүн. Үн-
дөрдү же сүрөттөрдү камтыган чыгарманы
берүү, эгер чыгарманы бекитүү менен бир убак-
та жүргүзүлсө бекитилген болуп эсептелет.

Мындай чыгарма материалдык объектилер-
дин эки түрүнө бекитилиши мүмкүн: фоно-
граммаларга же көчүрмөлөргө. Көчүрмөлөр
физикалык (басма же басма эмес ташыгычта,
мисалы, компьютер чипинде) же санариптик
(компьютердик программалар жана маалымат-
тар     базасынын     компиляциялары)      болушу
мүмкүн.

Автордук укук жарыяланган жана жа-
рыяланбаган чыгармаларды коргойт.

Өзгөчө чыгарманы жаратуу үчүн эмгек, чебер-
чилик, убакыт, тапкычтык же акыл аракетти
талап кылынат. Ошондой болсо да чыгарма
анын чыгармачыл элементтерине, сапатына
же баалуулугуна карабастан автордук укук-
тун корголушуна ээ жана эч кандай адабий же
көркөм баалуулукка ээ болууга муктаж эмес.
Автордук укук,        мисалы,         этикеткаларга,
рецепттерге, таза техникалык колдонмолорго,
нускамаларга же инженердик чиймелерге,
ошондой эле үч жашар баланын чиймелерине
да тиешелүү.

Архитектуралык иштердин эскиздери жана тех-
никалык чиймелери, инженердик буюмдар, маши-
налар, оюнчуктар, кийимдер жана башкалар
автордук укук менен корголот.
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Чыгарманын кайсы аспекттери
автордук укук менен корголбойт?

Идеялар же концепциялар. Автордук укук
мыйзамы белгилүү бир чыгармада идея-
лардын  же    түшүнүктөрдүн       чагылдыр-
ылышын гана коргойт. Ал чыгармада кан-
дай формада сүрөттөлүшүнө же камтыл-
ганына карабастан, түпкү идеяны, концеп-
цияны, ачылышты, иштөө ыкмасын, прин-
ципти, процедураны, процессти же систе-
маны коргобойт. Бир нерсени жасоонун
концепциясы же ыкмасы автордук укукка
кирбесе да, түшүнүктү же ыкманы түшүн-
дүргөн же иллюстрациялаган жазуу жүзүн-
дөгү нускамалар же эскиздер автордук
укук менен корголот.

Мисал: Сиздин компания пиво кайнатуу
системасын сүрөттөгөн нускама боюнча
автордук укукка ээ. Колдонмодогу автордук
укук башкалардын колдонмону жазган
жолуңузду жана сиз колдонгон фразаларды
жана иллюстрацияларды көчүрүп алышына
жол бербөөгө мүмкүндүк берет. Бирок, ал
сизге атаандаштардын колдонмодо
сүрөттөлгөн (а) техниканы, процесстерди жана
соода ыкмаларын колдонуусуна бөгөт коюуга
эч кандай укук бербейт; же (б) пиво заводу
үчүн дагы бир колдонмо жазууга да.
Фактылар же маалымат. Автордук укук
фактыларды же маалыматты (илимий, 
тарыхый, биографиялык же жаңылык) 
коргобойт, бирок мындай фактылар же
маалымат чагылдырылган, тандалып
алынган же иреттелген ыкманы гана
коргойт (Ошондой эле маалымат
базаларын коргоо кутучасын караңыз,
11-бет).

базаларын коргоо кутучасын караңыз,
11-бет).

Мисал: Өмүр баян адамдын жашоосу
тууралуу көптөгөн фактыларды кам-
тыйт. Автор буга чейин белгисиз болгон
нерселерди ачууга көп убакыт жана күч
жумшагандыр. Ошентсе да, башкалар
фактылардын конкреттүү ыкмасын
көчүрүп албаса, мындай фактыларды
колдоно    алышат. Анын   сыңарындай,
рецепттеги маалыматты тамак жасоо үчүн
колдонууга       болот,     бирок   уруксатсыз
рецепттин көчүрмөсүн жасоого болбойт.

Аты-жөнү, аталыштар, ураандар жана башка
кыска фразалар көпчүлүк учурда автордук укук
менен корголбойт.  Бирок,  кээ    бир     өлкөлөр
жогорку деңгээлде креативдүү болсо, кор-
гоого уруксат берет. Продукциянын аталышы же
жарнамалык ураан адатта автордук укук менен
корголбойт, бирок товардык белги мыйзамы (7-
бетти караңыз) же адилетсиз атаандаштык мый-
замы менен корголушу мүмкүн. Тескерисинче,
логотип, эгерде мындай коргоо боюнча тие-
шелүү талаптар аткарылса, автордук укук бо-
юнча, ошондой эле товардык белги мыйзамы
менен корголушу мүмкүн.
Кээ бир өлкөлөрдө расмий бийлик иштер
(мисалы, мыйзамдын көчүрмөлөрү же сот
корутундулары) автордук укук менен кор-
голбойт (32-бетти караңыз).



Колдонмо искусство чыгармалары.
Кээ бир өлкөлөрдө колдонмо  искусство
чыгармаларына автордук укукту коргоо
камтылган эмес. Мындай өлкөлөрдө
чыгарманын жасалгалык аспектилери
өнөр жай үлгү мыйзамына ылайык өнөр
жай үлгү катары корголушу мүмкүн
(төмөнкү     кутучаны    караңыз).  Бирок,
автордук      укукту      коргоо     нерсенин
“утилитардык аспектилеринен өзүнчө
аныктоого” боло турган сүрөт, графика-
лык же скульптуралык өзгөчөлүктөрүн
камтыйт.

Автордук укукту коргоо кандай укук-
тарды камсыз кылат?
Автордук укук  укуктардын   эки   топтомун   же
пакетин камсыз кылат. Мүлктүк укуктар автор-
дун же менчик ээсинин экономикалык кызык-
чылыктарын мүмкүн болгон коммерциялык
пайданы коргойт.  Мүлктүк эмес укуктар автор-
дук чыгарма аркылуу чагылдырылган чыгар-
мачыл бүтүндүгүн жана аброюн коргойт.

Колдонмо искусство чыгармалары –
Автордук укук менен өнөр жай үлгү
укуктарынын менен айкашат

Колдонмо искусство чыгармалары - күнүмдүк
буюмдарга киргизүү жолу менен өнөр жайлык
максаттарда колдонулган көркөм чыгармалар.
Мисалга алсак зергер буюмдары, шамдар жана
эмеректер кирет. Колдонмо искусство чыгарма-
лары кош    мүнөзгө ээ:    алар    көркөм   чыгарма
катары каралышы       мүмкүн;      бирок      аларды

Мүлктүк укуктар деген эмне?

Мүлктүк укуктар автордук укуктун ээсине чы-
гарманы айрым пайдаланууга уруксат берүү
же тыюу салуу үчүн өзгөчө (эксклюзивдүү)
укук берет. Өзгөчө (эксклюзивдүү) бул укук-
тарды эч ким автордук укук ээсинин алдын
ала уруксатысыз пайдалана албайт дегенди
билдирет. Бул укуктардын көлөмү, алардын
чектөөлөрү жана өзгөчөлүктөрү тиешелүү чы-
гарманын түрүнө жана автордук укук боюнча
тиешелүү улуттук мыйзамга жараша айырма-
ланат. Мүлктүк  укуктар   жөн    гана    “көчүрүү
укугу” эмес; басым бул укукка гана эмес, ав-
тордук укуктун түпнуска ээсинин чыгармачыл
эмгегинен   башкалардын    адилетсиз   пайда-
ланышына жол бербөө үчүн бир нече түрдүү
укуктарга багытталган. Жалпысынан алганда,
мүлктүк укуктарга төмөнкү өзгөчө укуктар ки-
рет:

эксплуатациялоо жана пайдалануу конкреттуу
маданий рыноктордо эмес, жалпы багыттагы
буюмдардын рыногунда ишке ашат. Бул аларды
автордук укук менен өнөр жай үлгүсүн коргоонун
ортосундагы чек арага жайгаштырат. Колдонмо
искусство чыгармаларына берилген коргоо ар
бир өлкөдө абдан айырмаланат. Коргоонун эки
түрү кээ бир өлкөлөрдө чогуу болушу мүмкүн, би-
рок бардык өлкөлөрдө эмес. Ошондуктан, бел-
гилүү бир өлкөдөгү кырдаалга ынануу үчүн ин-
теллектуалдык менчик боюнча улуттук адиске
кайрылуу керек.



 

- Чыгарманы ар кандай формада кайра
чыгаруу. Мисалы, компакт-дискти көчүрүү,
китепти ксерокөчүрмөлөө, компьютердик
программаны жүктөө, сүрөттү
санариптештирүү жана аны катуу дискке
сактоо, текстти сканерлөө, мультфильмдин
каарманын футболкага басып чыгаруу же
ырдын бир бөлүгүн жаңы ырга киргизүү. Бул
автордук укук тарабынан берилген эң
маанилүү укуктардын бири.
- Чыгарманын нускаларын коомчулукка
таратуу. Автордук укук анын ээсине
чыгарманын уруксатсыз көчүрмөлөрүн сатууга,
ижарага берүүгө же лицензиялоого тыюу
салууга мүмкүндүк берет. Бирок бир маанилүү
өзгөчөлүк бар: Көпчүлүк өлкөлөрдө таратуу укугу
бир нусканы биринчи сатууда же менчик укугун
өткөрүп берүү менен аяктайт. Башка сөз менен
айтканда, автордук укуктун ээси
чыгарманын“биринчи сатууну”, ошондой элк
анын убактысын жана башка шарттарды гана
көзөмөлдөй алат.  Бирок, бир нуска сатылгандан
кийин, автордук укуктун ээси ал нусканын
тиешелүү өлкөнүн/лөрдүн аймагында андан ары
кандайча таркатылаарына эч кандай таасир бере
албайт. Сатып алуучу көчүрмөнү кайра сата алат
же бере алат, бирок анын негизинде эч кандай
көчүрмөлөрдү чыгара албайт же туунду
чыгармаларды (төмөндө караңыз) даярдай
албайт.

- Чыгарманы прокатка (киреге) берүү. Бул
укук көбүнчө кинематографиялык чыгарма-
лар, музыкалык чыгармалар же компью-
тердик программалар сыяктуу чыгармалар-
дын айрым түрлөрүнө гана тиешелүү. Би-
рок, укук өнөр жай продукциясынын бир
бөлүгү болгон компьютердик программа-
ларга жайылтылбайт.

- Чыгарманы которуу же адаптацияларды
жасоо. Мындай чыгармалар туунду чы-
гармалар деп да аталат, алар корголгон
чыгарманын негизинде түзүлгөн жаңы чы-
гармалар. Мисалы, англис тилиндеги нус-
каманы башка тилдерге которуу, романды
киного (кинофильмге) айландыруу,
компьютердик программаны башка
компьютер тилинде кайра жазуу, ар кан-
дай музыкалык аранжировкаларды жасоо,
мультфильмдин фигурасына жараша оюн-
чук жасоо. Көптөгөн     өлкөлөрдө,     бирок,
туунду чыгармаларды жаратууга өзгөчө
укук үчүн маанилүү өзгөчөлүктөр бар; ми-
салы, эгер сизде компьютердик програм-
манын көчүрмөсү мыйзамдуу түрдө болсо,
аны      үзгүлтүксүз     колдонуу     үчүн    гана
ыңгайлаштырып же өзгөртсөңүз болот.



  

- жалпы эл алдында аткаруу же жалпы
маалымат үчүн кабарлоо. Буларга чыгар-
маны эл алдында аткаруу, радио, кабель,
спутник же телекөрсөтүү (телевизор) аркылуу
байланышуу же Интернет аркылуу берүү ар-
кылуу билдирүүгө өзгөчө укуктар кирет.
 Чыгарма эл үчүн ачык жерде же эң жакын үй-
бүлө жана достор гана эмес жерде аткарылса
эл алдында аткаруу болуп эсептелинет. Атка-
руу укугу адабий, музыкалык жана аудиови-
зуалдык чыгармалар менен чектелет, ал эми
жалпы маалымат үчүн кабарлоо укугу чыгар-
малардын бардык категорияларын камтыйт.
- Чыгарманы кайра сатуудан, сатуу баасынан
сый акы алуу. Жолун жолдоо укугу же droit
de suite деп аталат. Ал кээ бир өлкөлөрдө гана
жеткиликтүү жана адатта чыгармалардын
айрым түрлөрү  менен     чектелет      (мисалы,
живопись, чиймелер, басылмалар, колла-
ждар, скульптуралар, гравюралар,  керамика,
айнек буюмдар, оригиналдуу кол жазмалар
ж.б.).
Кайра сатуу укугу жаратуучуларга чыгарманы
кайра сатуудан түшкөн пайданын үлүшүн алуу
укугун берет, эгерде кайра сатуу белгиленген
тартипте ишке ашса. Мындай үлүш жалпысы-
нан сатуунун жалпы баасынын 2%дан 5%га
чейин өзгөрөт.

Чыгармаларды интернетте коомчулуктун суроо-
талабы боюнча жалпыга жарыялоо үчүн, адам
чыгармага өзү тандаган жерден жана убакытта
кирүү мүмкүнчүлүгүн түзүү. Атап айтканда, интер-
нет аркылуу суроо-талап боюнча, интерактивдүү
байланышты камтыйт.
Корголгон чыгармаларды жогоруда аталып өт-
көн максаттардын бири үчүн колдонууну каала-
ган ар бир адам же компания, адатта, автордук
укуктун ээлеринен (ээлеринен) алдын ала урук-
сат алышы керек. Автордук укук ээсинин укукта-
ры эксклюзивдүү болгону менен, алар убакыт бо-
юнча чектелген (23-бетти караңыз) жана кээ бир
маанилүү өзгөчөлүктөргө жана чектөөлөргө дуу-
шар болушат (47-бетти караңыз).

Мүлктүк эмес укуктар деген эмне?
Булар интеллектуалдык чыгармаларды жаратуу-
чунун рухунун же жанынын ишке ашырылышы
катары караган француз droit d’auteur салтына не-
гизделген. Англо-саксондук мыйзамдын салты ав-
тордук укукту жана чектеш укуктарды таза жана
жөнөкөй менчик укугу катары карайт, бул ар кан-
дай чыгарманы үй же машина сыяктуу эле сатып
алууга, сатууга же прокатка берүүгө болот деген-
ди билдирет.

Көпчүлүк өлкөлөр мүлктүк эмес укуктарды таа-
ныйт, бирок бул укуктардын көлөмү ар түрдүү жа-
на бардык эле өлкөлөр аларды автордук укук
мыйзамынын ичинде камтыбайт. Көпчүлүк өл-
көлөр мүлктүк эмес укуктардын жок дегенде
төмөнкү эки түрүн тааныйт:



кол

мүмкүнэмес, анткени алар жаратуучу үчүн
жеке (бирок алар жаратуучунун мураскор-
лоруна өтүшү мүмкүн). Чыгармадагы мүлк-
түк укуктар башка бирөөгө сатылып кеткен-
де да, чыгармадагы мүлктүк эмес укуктар
жаратуучуда калат. Бирок, кээ бир өлкөлөр-
дө автор же жаратуучу өзүнүн мүлктүк эмес
укуктарынан кээ бир же толугу менен пайда-
ланбоого макулболгонжазуужүзүндөгүке

лишим менен баш тарта алат.
Аз, бирок көбөйүп бараткан өлкөлөр өз спек-
таклдеринде аткаруучуларга мүлктүк укуктар-
ды камсыз кылышкан. Аткаруучунун өзүнүн
жандуу аткаруусуна же фонограммага жазыл-
ган аткаруусуна карата мүлктүк эмес укуктары
мүлктүк укуктарына өткөндөн кийин сакталат
жана төмөнкүлөрдү камтыйт:

Чыгарманын автору катары аталуу
укугу («автордук укук» же «аталык
укук»). Автордун чыгармасын кайра
чыгарууда, жарыялоодо, жалпыга
жеткиликтүү кылууда же жарыялоодо,
же ачык көргөзмөгө коюуда, буга
жооптуу адам автордун аты-жөнү
негиздүү учурларда чыгармада же
чыгармага байланыштуу болушун
текшериши керек; жана
Чыгарманын кол тийбестик укугу. Бул
автордун ар-намысына же кадыр-
баркына доо кетире турган чыгармага
кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүүгө
тыюу салат.

Мүлктүк укуктардан айырмаланып,
мүлктүк эмес укуктар башка бирөөгө
берилиши мүмкүн эмес, анткени алар
жаратуучу үчүн жеке (бирок алар
жаратуучунун мураскорлоруна өтүшү
мүмкүн). Чыгармадагы мүлктүк укуктар
башка бирөөгө сатылып кеткенде да,
чыгармадагы мүлктүк эмес укуктар
жаратуучуда калат. Бирок, кээ бир
өлкөлөрдө автор же жаратуучу өзүнүн
мүлктүк эмес укуктарынан кээ бир же
толугу менен пайдаланбоого макул болгон
жазуу жүзүндөгү келишим менен  баш
тарта   алат.
Аз, бирок көбөйүп бараткан өлкөлөр өз
спектаклдеринде аткаруучуларга мүлктүк
укуктарды камсыз кылышкан.
Аткаруучунун            өзүнүн                жандуу
аткаруусуна        же                   фонограммага

жазылган аткаруусуна карата мүлктүк
эмес укуктары мүлктүк укуктарына
өткөндөн кийин сакталат жана
төмөнкүлөрдү камтыйт:

Аткарууну колдонуу тартибинде калтырып
кеткен учурларды кошпогондо, өзүнүн

аткаруусун  аткаруучу   катары  таанууну 
талап кылуу укугу; жана
Анын кадыр-баркына зыян келтире турган
ар кандай бурмалоого, майыптоого же
башка өзгөртүүлөргө каршы чыгуу укугу.

"Чектеш укуктар" кандай укуктарды
камсыздайт?
Аткаруучулардын (мисалы, актёрлор,
музыканттар, бийчилер) кандайдыр бир алып
жүрүүчүдө белгилөөгө (жаздырууга),
коомчулукка билдирүүгө же эфирге же
кабелдик аркылуу түз эфирге же анын
кандайдыр бир олуттуу бөлүгүнө уруксат
берүүгө же тыюу салууга өзгөчө укугу бар,
ошондой эле алардын жандуу
аткарууларынын жазууларын кайра чыгаруу.
Кээ бир өлкөлөр, мисалы, Европа
Биримдигине мүчө мамлекеттер, ошондой
эле аткаруучуларга алардын жандуу
аткаруусун камтыган үн жаздырууларына
(фонограммаларына) жана аудиовизуалдык
чыгармаларына карата прокатка уруксат
берүүгө же тыюу салууга өзгөчө укук беришет.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Көптөгөн өлкөлөрдө фонограмма эфирге же
жалпыга маалымдоо үчүн колдонулганда,
аткаруучуларга, фонограммаларды чыгаруу-
чуларга же экөөнө тең бирдей акы төлөнүүгө
тийиш.

Көпчүлүк өлкөлөрдө аткаруучунун укуктары
толугу менен же жарым-жартылай башка
бирөөгө өткөрүлүп берилиши мүмкүн.
Укуктарды мындай өткөрүп бергенден же
лицензиялангандан кийин да аткаруучу
улуттук мыйзамдарга жараша өзүнүн
жандуу аткарууларынын уруксатсыз же
“мыйзамсыз” жазууларын жасоого, сатууга,
таратууга жана өлкөгө алып кирүүгө тыюу
сала алат.

Жазуу чыгаруучулардын укугу

Көптөгөн өлкөлөрдө жазуу чыгаруучулар
өздөрүнүн жазууларын эфирге берүүгө
тыюу сала алышпайт, бирок эфирге
берүүчүлөрдөн сый акы алууга гана укук-
туу. Бул укук таанылган өлкөлөрдө
телерадио уюмдары композицияны
эфирге берүү укугу үчүн композиторго

Фонограммаларды чыгаруучулар алардын
жазууларын кайра чыгарууга, пайдаланууга же
жайылтууга уруксат берүүгө же тыюу салууга
өзгөчө укукка ээ. Эң негизги укук - бул алар-
дын фонограммаларын кайра чыгарууну
көзөмөлдөө укугу.  Башка укуктарга фоно-
граммалар трансляцияланганда адилеттүү сый
акы алуу укугун, жарыялоо укугун (коомчулук-
тун айрым өкүлдөрү тандаган убакта жетки-
ликтүү) же жалпыга маалымдоо укугун кам-
тышы мүмкүн. Көптөгөн өлкөлөрдө продюсер-
лор өздөрүнүн фонограммаларын алып
кирүүгө жана таратууга тыюу салышы мүмкүн.
Кээ бир өлкөлөрдө, алар ошондой эле укук-
тарга ээ болгон үн жаздырууларды эл алдын-
да аткаруу же элге жеткирүү үчүн сый акынын
жарымын алууга укуктуу.

жана үн жаздыруучу компанияга жазууну
сатып  алганы    үчүн    эле    эмес,    эфирге
чыгаргандыгы үчүн дагы үн жаздыруучу
компанияга дагы төлөшү керек.
Кайсы бир өлкө Рим конвенциясына, Дүй-
нөлүк соода уюмуна       (TRIPS          Макул-
дашуусу) же ИМБДУнун аткаруулар жана
фонограммалар жөнүндө келишимине ко-
шулганда, ал бул өлкөдөгү телерадио-
компаниялар жазууну чыгаруучуларга эч
кандай сый акы төлөөгө милдеттүү болбо-
шу үчүн эскертүүлөрдү жасай алат.



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Эфирге   берүүчүлөр  зымсыз   байланыш  сиг-
налында мүлктүк укуктарын пайдаланат, ми-
салы, аны кайра трансляциялоо, сигналды
оңдоо же анын кандайдыр бир фиксациясын
кайра чыгаруу, ал тургай ал берүүчүнүн ма-
кулдугусуз жасалган болсо дагы.

Кээ бир өлкөлөрдүн
телерадиокомпаниялары өздөрүнүн
берүүлөрүнүн жазууларын жеке
абоненттерге талап боюнча берүүгө жана
коомчулукка компьютердик маалымат
базасына киргизилген берүүлөрүнүн
жазууларына онлайн-тармак аркылуу жетүү
мүмкүнчүлүгүн берүүгө уруксат берүүгө
же тыюу салууга укуктуу. Бирок башка
көптөгөн өлкөлөр автордук укук жана
чектеш укуктар жөнүндөгү
мыйзамдарынын учурдагы жоболорунун
алкагында интернет-аудио жана видео
агымын берүү кызматтары деп
эсептешпейт. Кээ бир өлкөлөрдө
телерадиокомпаниялар өздөрүнүн
берүүлөрүн кабель аркылуу берүүгө уруксат
берүүгө же тыюу салууга да укуктуу.

Телерадио уюмдарына берилген
укук тасмаларга, музыкага жана
башка материалдарга берилүүчү
автордук укуктан өзүнчө.

Бирок кээ бир башка өлкөлөрдө кабелдик
операторлор дагы эле уруксатсыз же төлөм-
сүз эле телерадиоберүүчүлөрдүн сигналда-
рын кабель аркылуу кайра өткөрүп бере алы-
шат.

Көптөгөн         өлкөлөрдө         телеберүүчүлөр
коомчулукка жеткизгенге уруксат берүүгө же
тыюу салууга өзгөчө укукка ээ.
Берүүнүн кабелдик кайра берүүсүнө уруксат
берүү же тыюу салуу укуктары жалпысынан
жамааттык башкаруу уюму (ЖБУ) аркылуу
ишке ашырылат (40-бетти караңыз).

Контенти онлайн чыгаруусу жана жайыл-
туусу туралуу тиешелүү өлкөдө автордук
укук боюнча эксперттен кеңеш алуу су-
нушталат, анткени бул мыйзамдын тез
өнүгүп жаткан чөйрөсү.

Чектеш        укуктарды         ишке      ашыруу
аткарылып жаткан, жазылып жаткан же
Интернетте таратылып жаткан чыгарма-
лардагы автордук укукту коргоого эч кан-
дай таасирин тийгизбейт жана эч кандай
таасир этпейт.
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Автордук укук жана чектеш укуктар
музыка үчүн
Бизнес музыканы кардарларды тартуу, кар-
дарлардын жүрүм-турумуна оң таасирин
түзүү же анын кызматкерлеринин кызык-
чылыгы үчүн ар кандай себептер менен
колдонушу мүмкүн. Бул бизнеске атаан-
даштарынан атаандаштык артыкчылыкка
ээ болууга, анын кызматкерлери үчүн жак-
шыраак иштөө чөйрөсүн камсыз кылууга,
ишенимдүү кардарлардын өзөгүн түзүүгө,
ал тургай, анын брендин же бүтүндөй
компанияны адамдардын кабыл алуусун
жакшыртууга жардам берет.
Лицензияланган коомдук аткаруу же музы-
каны пайдалануу негизги телекөрсөтүү тар-
мактары, жергиликтүү телерадиостанция-
лар, кабелдик жана спутниктик тармактар
жана системалар, коомдук телерадио-
компаниялар, Интернет веб-сайттары, кол-
ледждер жана университеттер, түнкү клуб-
дар, ресторандар, фондо музыка кызматта-
ры, фитнесс жана ден соолук клубдары,
мейманканалар, соода көргөзмөлөрү, кон-
церттик алып баруучулар, соода борборло-
ру, оюн-зоок парктары, авиакомпаниялар
жана башка тармактардагы музыка колдо-
нуучулары, анын ичинде телефон инду-
стриясы (ринг обондору) тарабынан
төлөнөт. Музыкага карата автордук жана
чектеш укуктарды коргоо көбүнчө укук
катмарларын жана бир катар укук ээле-
рин, анын ичинде лириктерди, компози-
торлорду, партитураларды чыгаруучу-
ларды, жаздыруу компанияларды, теле-
радиокомпанияларды, веб-сайт ээлерин
жана автордук укуктарды чогултуучу ко-
омдорду камтыйт.

 

авторских прав. 

Эгерде обон жана сөздөрү эки башка адам та-
рабынан түзүлгөн болсо, анда улуттук мыйзам
ырды эки чыгармадан – музыкалык чыгарма-
дан жана адабий чыгармадан турат деп эсеп-
тейт. Бирок көпчүлүк учурда ырды бүтүндөй
берүү үчүн бир жамааттык башкаруу уюмунан
(ЖБУ; 40-бетти караңыз) лицензия алууга бо-
лот.

Музыканы чыгаруу укуктары өзүнө жазды-
руу укугун, аткаруу укугун, көчүрүү жана чы-
гарманы жаңы же башка чыгармага кошуу
укугун камтыйт, кээде туунду чыгарма деп
аталат. Коммерциялык эксплуатацияны
жеңилдетүү үчүн, ырдын авторлорунун көбү,
адатта, автордук укукту же автордук укукту
башкаруу   укугун      жаздырып      чыгаруучуга
ыйгарган музыканы жаздырып чыгаруу кели-
шимине ылайык, "жарыялоочу" катары анык-
талган уюмга жаздырып чыгаруу укугун
берүүнү туура көрүшөт.
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Музыкалык чыгармаларга байланыш-
кан укуктардын көптөгөн түрлөрүнүн
арасында аткаруу укуктары, жазып чы-
гаруу укуктары, механикалык укуктар
жана синхрондоштуруу укуктары бар.
Булар төмөндө кыскача түшүндүрүлөт:

Эл алдында аткаруу укугу жалпысы-
нан ыр жазгандар үчүн эң кирешелүү
булак болуп саналат. Кээ бир өлкөлөр-
дө эл алдында аткаруу укугу үн жазды-
рууларда (же “фонограммаларда”)
жок, бирок санариптик аудио берүү
үчүн гана бар. Мындай өлкөлөрдө,
айрыкча Америка Кошмо Штаттарын-
да, санариптик эмес үн жаздыруу үчүн
лицензия талап кылынбайт, бирок жаз-
дырууда камтылган негизги ыр үчүн та-
лап кылынат.

Бир ырды жана бир нече ырды же но-
талардын нускаларын басып чыгаруу
жана сатуу укугу басмаканадан лицен-
зия алган басып чыгаруу укугу болуп
саналат

Механикалык укук деп автордук укук
менен корголгон музыкалык компози-
цияны телефон жазмаларына жаздыр-
ууга, кайра чыгарууга жана элге жайыл-
тууга укук кирет (анын ичинде кино-
тасмаларды жана башка аудиовизуал-
дык чыгармаларды кошпогондо, аудио-
тасмалар, компакт-дисктер жана үндөр
жазылган ар кандай башка материал-
дык объект бар). Колдонуучуга механи-
калык укуктарды пайдалануу үчүн бе-
рилген лицензиялар механикалык ли-
цензиялар деп аталат.

Кинофильм, телепрограмма, телекөр-
сөтүү же видеопродукция сыяктуу
аудиовизуалдык өндүрүштөгү кадрлар
же сүрөттөр менен синхрондоштурууда
музыкалык чыгарманы жаздыруу укугу
синхрондоштуруу («синхрондоо») укугу
деп аталат. Музыканы аудиовизуалдык
жазууга бекитүүгө уруксат берүү үчүн
синхрондоштуруу лицензиясы талап
кылынат. Бул лицензияны берүү продю-
серге белгилүү бир музыкалык чыгарма-
ны аудиовизуалдык чыгармага кошууга
мүмкүндүк берет. Бул лицензия салттуу
түрдө телепродюсер тарабынан компо-
зитор жана сөз жазуучу же көбүнчө
алардын басып чыгаруучусу менен түз
сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында алынат.

Аудио-визуалдык жазууда музыканы кол-
донуу үчүн композитордон талап кылын-
ган лицензиядан тышкары, музыкалык
чыгарманы камтыган же үн жазуунун ээ-
синен өзүнчө “синхрондоштуруу” лицен-
зиясы камсыздалышы керек.



  

Баштапкы жаздыруу деген термин үн-
дөрдүн (лентага же башка сактагычка)
алгачкы даярдалган жазуусун билдирет,
андан продюсер компакт-дисктерди же
кассеталарды жасап, аны элге сатат.
Айрым бир чыгармачынын музыкалык
композициянын спецификалык аткар-
уусун камтыган үн жазууну кайра чыга-
руу жана жайылтуу үчүн баштапкы жаз-
дыруу укугу же баштапкы колдонуу
укугу талап кылынат.

Музыкалык чыгармаларды мобилдик
рингтондор катары колдонуу музыканы
колдонуунун тездик менен өсүп жаткан
чөйрөсү болуп калды. Бул мобилдик
телефонуңузду жекелештирүүнүн
кызыктуу жана абдан популярдуу жолу
болуп калды. Рингтондордун
популярдуулугу көпчүлүк күткөндөн алда
канча кеңири таралган жана туруктуу
болуп чыкты жана музыканы
колдонуунун бул жаңы формасын
мобилдик түзмөктөр үчүн "акы
төлөнүүчү" контенттин болжолдонгон
өсүшүнүн алдыңкы сабына койду.

Рингтон - бул SMS же WAP аркылуу
мобилдик түзүлүшкө жөнөтүлгөн би-
нардык коддун файлы. Рингтондор-
дун лицензиясы, адатта, "монофони-
ялык" жана "полифониялык" ринг-
тондорду түзүүнү жана жеткирүүнү
камтыйт.

"Санариптик укуктарды башкаруу"
(DRM) куралдары жана системалары
(26-бетти караңыз) каракчылыктын ал-
дын алуу үчүн музыканы сатууну он-
лайн башкарууда маанилүү ролду ой-
нойт. Мисалы, Apple компаниясынын
FairPlay жана Microsoftтун Windows
Media технологиясы санариптик музы-
кага чектөөлөрдү киргизип, автордук
укук ээлерине сатуу үчүн компенсация
төлөнөт, ушуга байланыштуу сана-
риптик көчүрмөлөрдү чыгаруу кыскар-
тылат.
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Автордук жана чектеш укуктарды коргоо

Автордук жана чектеш укуктарды коргоо
канча убакытка созулат?
Көпчүлүк чыгармалар үчүн жана көпчүлүк
өлкөлөрдө мүлктүк укуктарды коргоо автор-
дун өмүр бою жана кошумча 50 жылдан кем
эмес мөөнөткө созулат. Бир катар өлкөлөр-
дө бул мөөнөт андан да көп (мисалы, Евро-
пада, Америка Кошмо Штаттарында жана
башка бир катар өлкөлөрдө автордун көзү
өткөндөн кийин 70 жыл өткөндөн кийин).
Ошондуктан, чыгармадан автор гана эмес,
автордун мураскорлору да пайда көрөт.
Эгерде бир нече авторлор (биргелешкен ав-
тордук чыгарма) катышса, анда коргоо
мөөнөтү акыркы тирүү калган автордун көзү
өткөнүнөн тартып эсептелет. Чыгармага ав-
тордук укукту коргоо мөөнөтү аяктагандан
кийин ал “коомдук энчи” болуп эсептелет
(46-бетти караңыз).
Улуттук мыйзамдарга жараша айрым катего-
риядагы чыгармалардын өзгөчө жоболору
колдонулушу мүмкүн, айрыкча:

- кызматкерлер тарабынан жаратылган
чыгармалар жана тапшырманын негизин-
деги чыгармалар (мисалы, узактыгы жа-
рыялангандан 95 жыл же жарык көр-
гөнүнөн тартып 120 жыл болушу мүмкүн);
- биргелешкен автордук чыгармалар; кинема-
тографиялык чыгармалар;
- Анонимдүү же псевдонимдүү чыгармалар;
- Фото чыгармалар жана колдонмо искусство
чыгармалары (кээде коргоо мөөнөтү кыска-
раак);

- Өкмөт тарабынан чыгарылган
чыгармалар (алардын айрымдары же
бардыгы автордук укукту коргоодон
четтетилиши мүмкүн);
- Жазуучу каза болгондон кийин
жарык көргөн чыгармалар; жана
- Типографиялык түзүлүштөр.

Мүлктүк эмес укуктарды коргоо
мөөнөтү ар кандай. Кээ бир өлкөлөрдө
мүлктүк эмес укуктар түбөлүктүү.
Башкаларында алар экономикалык
укуктар менен бир убакта же автордун
өлүмү менен аяктайт.

Чектеш укуктарды коргоонун
мөөнөтү, адатта, автордук укукка ка-
раганда кыскараак. Кээ бир өлкөлөр-
дө чектеш укуктар жасалган же атка-
руу же эфир болгон календардык
жылдын аяктагандан тартып 20 жыл-
дык мөөнөткө корголот. Көптөгөн өл-
көлөр чектеш укуктарды аткаруудан,
фиксациядан же эфирден кийин ка-
лендардык жылдын аягынан тартып
50 жыл бою коргойт.

Кээ бир өлкөлөрдө сүрөттөр
жарыяланган күндөн тартып 5 же 15
жыл гана корголот.



  

3. ӨЗГӨЧӨ
ЧЫГАРМАЛАРДЫ
КОРГОО

Автордук укукту же чектеш
укуктарды коргоо үчүн эмне
кылышыңыз керек?
Автордук жана чектеш укуктарды коргоо эч
кандай расмий жол-жобосу жок берилет.
Чыгарма кандайдыр бир атайын каттоосуз,
аманатсыз, алым төлөбөстөн же башка
расмий талаптарсыз автоматтык түрдө
корголот, бирок кээ бир өлкөлөр аны
кандайдыр бир материалдык формада
бекитүүнү талап кылышат (жогоруда 12-бетти
караңыз).

__________________________________________________ 

Мультимедиа продуктуларын
автордук укук менен коргоо

«Мультимедиа» продуктусу, адатта,
компьютердик диск же CD-ROM сыяктуу бир
туруктуу чөйрөдө бириктирилген бир нече
түрдөгү чыгармалардан турат. Мультимедиа
продуктуларынын автордук укук менен кор-
голгон элементтеринин мисалдары видео
оюндар,  ар-түрдүү маалымат. Мындан
тышкары, интерактивдүү веб-баракчалар.

Автордук укуктун ээси экениңизди кан-
тип далилдейсиз?
Расмий эмес коргоо системасы талаш-тартыш
болгон учурда сиздин укуктарыңызды ишке
ашырууда кандайдыр бир кыйынчылыктарды
жаратышы мүмкүн. Чынында эле, кимдир
бирөө сиз анын чыгармасын көчүрүп алдым
деп айтса, анда  сиз   биринчи   жаратуучу   бол-
гонуңузду кантип далилдейсиз? Белгилүү бир
убакта чыгарманын автору болгонуңуздун да-
лилин түзүү үчүн кээ бир чараларды көрсөңүз
болот. Мисалы:
Кээ бир өлкөлөрдө автордук укук боюнча
улуттук мекеме бар, ал сиздин чыгармала-
рыңызды депозитке алуу жана/же каттоо
мүмкүнчүлүгүн берет (кээ бир улуттук ав-
тордук укук мекемелеринин веб-сайттары-
нын тизмесин 2-тиркемени караңыз).

Мультимедиа продуктусуна, анын ичинде
мультимедиа продуктунун өзүнө бириктирил-
ген бул иштердин жыйындысы же бириктири-
лиши болгон нерселер - музыканы, текстти,
фотосүрөттөрдү, графикаларды, автордук укук
менен коргоо мүмкүн. Ар бири өзгөчө болуп
саналат.
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Мындай аракет кылуу менен автордук укукту
коргоого жарактуу дооматтын бар экендигин
далилдейт. Ошол өлкөлөрдүн айрымдарында,
эгер сиз чыгарманы улуттук автордук укук ме-
кемесинде каттаган болсоңуз, автордук укук-
тун бузулушу үчүн доо арыз менен натыйжалу-
ураак кайрыла аласыз. Ошондуктан мындай
өлкөлөрдө алдын ала кошумча каттоодон өтүү
сунушталат.
Чыгармаңыздын көчүрмөсүн банкка же
юристке тапшырсаңыз болот. Же болбосо,
сиз өзүңүзгө чыгармаңыздын көчүрмөсүн
чапталган конвертте атайын жеткирүү почта
аркылуу жөнөтсөңүз болот (анын натыйжасын-
да конвертте так дата мөөрү болот), конверт
жеткирилгенден кийин ачылбай калат. Бирок
бардык эле өлкөлөр бул практиканы туура да-
лил катары кабыл алышпайт. Жарыяланган чы-
гармалар автордук укуктун белгиси менен бел-
гилениши керек (29-бетти караңыз). Ошондой
эле ишиңизди атайын стандарттуу иденти-
фикациялык номерлөө системалары менен
белгилөө сунушталат, мисалы, китептер үчүн
Эл аралык стандарттык китеп номери (ISBN);
үн жаздыруу үчүн эл аралык стандарттык жа-
зуу коду (ISRC); жасалган музыкалык басылма-
лар үчүн эл аралык стандарттык музыкалык но-
мер (ISMN); Репертуарлардагы музыкалык чы-
гармалар үчүн музыкалык иштин эл аралык
стандарттык кодекси (ISWC); аудиовизуалдык
чыгармалар үчүн эл аралык стандарттык
аудиовизуалдык номер (ISAN) ж.б.

Эмгектериңизди электрондук же
санарип түрүндө кантип коргойсуз?
Электрондук же санариптик формадагы
чыгармалар (мисалы, CD, DVD, онлайн текст,
музыка, фильмдер) укук бузууларга өзгөчө
жабыркалуу болуп саналат, анткени аларды
Интернет аркылуу көчүрүү жана берүү оңой,
көбүнчө сапаты олуттуу жоготууларсыз.
Улуттук автордук укук мекемелеринде каттоо
же депозитке алуу сыяктуу жогоруда
айтылган чаралар мындай чыгармаларга да
тиешелүү.
Ишкерлер автордук укук менен корголгон
чыгармаларды онлайн режиминде камсыз
кылганда, мындай иштер көбүнчө
"чычканды чыкылдатуу келишимине"
(мындай эле “click-wrap contract” деп да
аталат) баш ийет, ал колдонуучунун мазмун
менен эмне кыла аларын чектөөнү көздөйт.
Мындай чектөөлөр, адатта, бир колдонуучуга
колдонууну чектейт жана ал колдонуучуга
бир гана нусканы окуу/угуу мүмкүнчүлүгүн
берет. Кайра бөлүштүрүү же кайра
колдонууга жалпысынан тыюу салынат.
Мындан тышкары, көптөгөн ишканалар
санариптик мазмундагы автордук
укуктарын коргоо үчүн технологиялык
чараларды колдонушат. Мындай чаралар
жалпысынан "Санариптик укуктарды
башкаруу" (DRM) куралдары жана
системалары деп аталат.
Алар электрондук каражаттар аркылуу
уруксаттарды жана шарттарды аныктоо,
көзөмөлдөө жана ишке ашыруу үчүн
колдонулат.



  

DRM куралдары жана тутумдары санарип
чыгармалардагы автордук укукту
көзөмөлдөөгө жардам бере турган эки
жол бар:

Санариптик чыгармаларды алардын
автордук укуктарын коргоо, ээси
ж.б.у.с. маалыматтар менен белгилөө,
бул “укуктарды башкаруу маалыматы”
деп аталат; жана
Санариптик иштердин
жеткиликтүүлүгүн же колдонулушун
көзөмөлдөөгө (уруксат же баш
тартууга) жардам берген
“технологиялык коргоо чараларын”
(ТКЧ) ишке ашыруу. Автордук укук же
чектеш укуктар жөнүндө мыйзамга
ылайык ТКЧлер, автордук укук
иштеринин ар кандай түрлөрүнө карата
колдонулганда, колдонуучунун көрүү,
угуу, өзгөртүү, жаздыруу, үзүндү,
которуу, белгилүү бир убакытка сактоо,
багыттоо, көчүрүү, басып чыгаруу ж.б.
жөндөмдөрүн көзөмөлдөөгө жардам
берет. ТКЧлер ошондой эле купуялуулукту,
коопсуздукту жана мазмундун бүтүндүгүн
камсыз кылат.

 

Укуктарды башкаруу боюнча
маалымат
Автордук укук менен корголгон материа-
лыңызды аныктоонун ар кандай жолдору
бар:

Сиз санариптик контентти, мисалы, автор-
дук укук эскертүүсү же "Коммерциялык
эмес максаттарда гана кайра чыгарылышы
мүмкүн" сыяктуу эскертүү белгиси менен
белгилей аласыз. Бизнес веб-сайтыңыздын
ар бир бетине ошол беттеги мазмунду кол-
донуунун шарттарын жана шарттарын чагыл-
дырган автордук укук билдирүүсүн кошуу да
жакшы практика.
Объектин санариптик идентификатору
(ОСИ) санариптик чөйрөдө автордук укук
иштерин аныктоо системасы болуп саналат.
(ОСИ) - Интернетте колдонуу үчүн сана-
риптик формадагы ишке ыйгарылган сана-
риптик тегдер/аттар. Алар учурдагы маалы-
мат менен камсыз кылуу үчүн колдонулат
жана Интернетте чыгарманы кайдан табуу-
га болот экендигин аныктоо үчүн. Сана-
риптик иш жөнүндө маалымат убакыттын
өтүшү менен өзгөрүшү мүмкүн, анын ичинде
аны кайдан табуусу дагы, бирок анын (ОСИ)
өзгөрбөйт (www.doi.org караңыз).
Убакыт белгиси – бул санариптик
контентке (чыгармаларга) тиркелген
белги, ал ошол учурда контенттин абалы
кандай болгонун далилдей алат. Убакыт
автордук укуктун бузулушун далилдөөдө
маанилүү элемент болуп саналат: белгилүү
бир электрондук почта жөнөтүлгөндө, ке-
лишим макулдашылганда, интеллектуал-
дык менчиктин бир бөлүгү түзүлгөндө же
өзгөртүлгөндө же санариптик далилдер
алынганда. Документ түзүлгөн убакытты
тастыктоо үчүн атайын убакытты белгилөө
кызматы колдонулушу мүмкүн.

 

  

 Туура DRM куралдарын тандоо
DRM куралдарын жана системаларын
колдонуу аркылуу автордук укуктун бузулуу
ыктымалдыгын төмөндөтүү үчүн колдонула
турган көптөгөн ыкмалар бар. Ар биринин ар
кандай күчтүү жана алсыз жактары, ошондой
эле сатып алуу, интеграциялоо жана тейлөө
чыгымдары бар. Белгилүү бир ыкмаларды
тандоо жумушту колдонуу менен
байланышкан тобокелдиктин деңгээлин
баалоо менен эң жакшы аныкталат.



 

Санариптик суу белгилери автор-
дук укук маалыматын санарип чы-
гарманын өзүнө киргизүү үчүн про-
граммалык камсыздоону колдону-
шат. Санариптик суу белгиси сүрөт-
түн четиндеги автордук укук жөнүн-
дө эскертмедей эле көрүнүп туруу-
чу көрүнүүчү формада болушу мүм-
күн же документтер суу белгиси
бар кагаздарга басылгандай эле,
документте бүтүндөй камтылган
болушу мүмкүн. Көбүнчө, ал кадим-
ки колдонууда байкалбай кала тур-
гандай орнотулган. Көрүнгөн суу бел-
гилери тоскоол болуу үчүн пайдалуу
болгону менен, көрүнбөгөн суу бел-
гилери уурдоону жана автордук укук
чыгармасынын колдонулушун онлайн
көзөмөлдөө үчүн пайдалуу.

Технологиялык коргоо чаралары
(ТКЧ)
Кээ бир ишканалар өз иштерине жетүү мүм-
күнчүлүгүн чыгармаларды колдонуунун бел-
гилүү бир шарттарын кабыл алган кардарлар-
га гана чектөө үчүн технологияны колдонууну
артык көрүшөт. Мындай чаралар төмөн-
күлөрдү камтышы мүмкүн:

Шифрлөө көбүнчө программалык про-
дуктуларды, фонограммаларды жана
аудиовизуалдык чыгармаларды лицен-
зиясыз колдонуудан коргоо үчүн кол-
донулат. Мисалы, кардар чыгарманы
жүктөгөндө, DRM программасы клиринг
борборуна (автордук жана чектеш укук-
тарды башкарган мекеме) төлөмдү
уюштуруу, файлдын шифрин чечмелөө
жана сыр сөз сыяктуу жеке "ачкычты"
дайындоо үчүн кайрылат, бул - кардар
контентти көрүү же угуу үчүн кылынган
иш аракет.

ТКЧга келгенде этият болуңуз 
ТКЧ менен этият болуңуз Санариптик контентти сунуштаган ишканалар, санариптик
иштерди уруксатсыз кайра чыгаруудан жана таратуудан коргоо зарылчылыгы болсо,
ТКЧны ишке ашырууну караштырышы мүмкүн. Бирок, ТКЧны колдонуу башка нерселер
менен тең салмактуу болушу керек. Мисалы, ТКЧнын колдонулушу мүмкүн болгон
башка мыйзамдарды, мисалы, купуялык мыйзамдарын, керектөөчүлөрдү коргогон
мыйзамдарды же атаандаштыкка каршы аракеттерге каршы мыйзамдарды бузган
жолдор менен колдонулбашы керек.
Башка адамдардын санариптик контентин колдонгон ишканалар каалаган колдонуу
үчүн зарыл болгон бардык лицензияларды же уруксаттарды (анын ичинде зарыл бол-
со, корголгон иштин шифрин чечүүгө уруксат) алууга үндөйт. Себеби, ТКЧны айланып
өтүп, андан кийин корголгон чыгарманы колдонгон бизнес же жеке адам айланып
өтүүгө каршы мыйзамды бузганы үчүн, ошондой эле автордук укуктун бузулушу үчүн
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн (49-бетти караңыз).



  

 

Кирүүнү башкаруу же шарттуу кирүү си-
стемасы, эң жөнөкөй түрдө, колдонуучу-
нун индентификациясын, контент файл-
дарды жана ар бир колдонуучу белгилүү
бир иш үчүн ээ болгон артыкчылыктарды
(окуу, өзгөртүү, аткаруу ж.б.) текшерет.
Санариптик иштин ээси кирүү мүмкүн-
чүлүгүн ар кандай жолдор менен конфи-
гурациялай алат. Мисалы, документти .

көрүүгө болот, бирок басып чыгарууга болбойт,
же чектелген убакыттын ичинде гана колдону-
лушу мүмкүн.
Сапаты төмөн версияларды гана чыгаруу.
Мисалы, ишканалар өздөрүнүн веб-сайтына
сүрөттөрдү , мисалы, жарнак макетинде
пайдалуу болоорун аныктоо үчүн жетиштүү
деталдар менен жайгаштырса болот, бирок
журналда кайра чыгарууга уруксат берүү
үчүн сапаты жетишсиз.

 

Болгон окуянын негизинде -
Memory Computacion
2001-жылы Нью-Йоркто Office XP ишке
киргизилген ошол эле иш-чарада Microsoft
Office XP менен интеграцияланган ишкана-
лар үчүн эсепке алуу программасы болгон
Memory Conty деп аталган программаны
да тартуулады. Программалык камсыздо-
ону Memory Computación («Memory»),
Уругвайдан келген чакан программалык
камсыздоо компаниясы жараткан:

Эс тутум өзүнүн укуктарын коргоо, башкаруу
жана ишке ашыруу үчүн зарыл болгон
чараларды системалуу түрдө баалайт,
ошону менен ээлик кылуудан эң жакшы
коммерциялык натыйжаларды алуу үчүн.
Memory Conty программалык
камсыздоосунун ар бир нускасы
колдонуучунун лицензиясын камтыйт, ал
программалык камсыздоонун автордук
укук мыйзамы менен корголгондугун
көрсөтүп турат жана аны колдонууну
колдоо үчүн резервдик көчүрмөдөн башка
кандайдыр бир максатта аны толук же
жарым-жартылай көчүрүүгө же кайра
чыгарууга тыюу салат.

Memory өзүнүн программалык камсыздоосун ал
иштеген автордук укукту ыктыярдуу каттоого ур-
уксат берген өлкөлөрдө автордук укук боюнча
мекемелеринде каттаган.

Memory интеллектуалдык менчик укуктарын
бузуу жана, атап айтканда, программалык
каракчылык тез-тез болуп жатканын билип,
ошондуктан, өзүнүн продуктыларын коргоо
үчүн параллелдүү стратегияны иштеп чыккан.
Биринчиден, Memory өзүнүн программалык
камсыздоосуна программалык камсыздоонун
оңой көчүрүлүшүнө жол бербөө үчүн бир ка-
тар технологиялык механизмдерди
киргизген. Экинчиден, Memory өзүнүн
сатуудан кийинки кызматтарынын
сапатына жана анын кардарлары
пираттык программалык камсыздоого ка-
раганда мыйзамдуу программалык
камсыздоону сатып алуунун баалуулугун
жогору баалашы үчүн, мыйзамдуу
кардарларга жеткириле турган
өнүмдөрүнүн жаңы версияларын
дайыма жаңыртып турууга көңүл бурган.



 
 
 
 
 
 
 

 

Чет өлкөдө кандай коргооңуз бар?

Көпчүлүк өлкөлөр бир же бир нече эл
аралык келишимдердин мүчөлөрү болуп
саналат, башка нерселер менен катар, бир
өлкөдө түзүлгөн автордук укуктун
чыгармасы ушундай эл аралык
келишимдердин мүчөлөрү болгон
бардык өлкөлөрдө автоматтык түрдө
корголушун камсыз кылынат. Автордук
укук боюнча эң маанилүү эл аралык
келишим Адабий жана көркөм
чыгармаларды коргоо боюнча Берн
конвенциясы  (3- тиркемени караңыз).
Эгерде сиз Берн конвенциясынын
катышуучусу болгон өлкөнүн жараны же
тургуну болсоңуз (3- тиркемедеги
мүчөлөрдүн тизмесин караңыз) же сиз
өзүңүздүн чыгармаңызды мүчө
өлкөлөрдүн биринде жарыялаган
болсоңуз, сиздин чыгармаңыз автоматтык
түрдө автордук укуктун коргоо деңгээлине
ээ болот.

Бирок, автордук укукту коргоо аймактык
мүнөзгө ээ бойдон калууда. Ошондуктан,
сиздин чыгармаңыз тиешелүү өлкөнүн
автордук укук мыйзамынын мыйзамдуу
талаптарына жооп берсе гана автордук
укук коргоосуна ээ болот. Ошентип,
сиздин чыгармаңыз автоматтык түрдө
көптөгөн өлкөлөрдө автордук укук менен
корголушу мүмкүн болсо да (эл аралык
келишимдердин негизинде), сизде дагы
эле ар бир өлкөдө автордук укукту
коргоонун өзүнчө системасы бар, ал

өлкөлөр арасында бир топ айырмаланат.

Чыгарма боюнча автордук укук бил-
дирүүсү милдеттүүбү?
Көпчүлүк өлкөлөрдө автордук укук бил-
дирүүсү коргоо үчүн талап кылынбайт. Ошого
карабастан, чыгармаңызга же ага байланыштуу
автордук укук билдирүүсүн коюу сунушталат,
анткени ал адамдарга чыгарманын корголгонду-
гун эскертип, автордук укуктун ээсин аныктайт.
Мындай идентификация сиздин чыгармаңызды
колдонууга алдын ала уруксат алууну каалаган-
дардын баарына жардам берет.

Автордук укук билдирүүсүн жайгаштыруу аб-
дан үнөмдүү коргоо болуп саналат. Бул олуттуу
кошумча чыгымдарды талап кылбайт, бирок
башкалардын чыгармаңызды көчүрүүсүнө жол
бербөө, ошондой эле автордук укуктун ээсин
аныктоону жеңилдетүү аркылуу алдын ала урук-
сат берүү процессин жеңилдетүү аркылуу чы-
гымдарды үнөмдөөгө алып келиши мүмкүн.

Ошондой эле, кээ бир юридикцияларда, өзгөчө
АКШда, анын ичинде жарактуу билдирүүнү бузу-
учу, чыгарманын автордук укук статусун билген
деп эсептелинет.  Натыйжада, сот аны атайылап
бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартат, бул
бейкүнөө укук бузууга караганда алда канча
жогору жазаны алып келет.

Сиздин жумушуңузга билдирүү коюунун рас-
мий процедурасы жок. Ал жазуу, машинкага
басуу, штамп басуу же боёп коюу мүмкүн.
Автордук укук эскертүүсү негизинен төмөн-
күлөрдөн турат:



  

 “copyright” сөзү, “copr.” же автордук
укук белгиси ©;
 Чыгарма биринчи жолу жарык көргөн
жылы; жана
 Автордук укуктун ээсинин аты-жөнү. 
Мисал: Copyright 2006, ABC Ltd.

Эгерде сиз чыгарманы олуттуу түрдө өз-
гөртсөңүз, анда ар бир өзгөртүүнүн жылда-
рын кошуу менен анын автордук укук эс-
кертүүсүн жаңылоо сунушталат. Мисалы,
“2000, 2002, 2004” чыгарма 2000-жылы жа-
ралып, 2002 жана 2004-жылдары өзгөртүл-
гөнүн көрсөтөт.

Вебсайттар үчүн автордук укукту
коргоо 
Веб-сайттар графика, текст, музыка, искус-
ство чыгармалары, фотосүрөттөр, маалы-
мат базалары, видеолор, компьютердик
программалык камсыздоо, веб-сайтты
иштеп чыгуу үчүн колдонулган HTML коду

Веб-сайттын контенти сыяктуу тынымсыз
жаңыланып турган чыгарма үчүн биринчи
жарыялангандан азыркыга чейинки жылдар-
ды кошууга болот: мисалы, © 1998-2006, ABC
Ltd. Ошондой эле билдирүүнү уруксатсыз жа-
соого болбой турган аракеттердин тизмеси
менен толуктоо сунушталат.

Корголгон үн жазуулары үчүн тегерекчеде-
ги же кашаанын ичиндеги "P" тамгасы (фо-
нограмма үчүн) колдонулат. Кээ бир өл-
көлөр фонограммалардын көчүрмөлөрүн-
дө (мисалы, компакт-дисктерде же аудио
кассетада) белги жана биринчи басылган
жылы ошол өлкөдө корголушу үчүн талап
кылышат.

ж.б. сыяктуу көптөгөн түрдүү чыгар-
мачылык иштердин айкалышын кам-
тыйт. Автордук укук ошондой эле бул ар
түрдүү элементтер тандалып алынган
жана жалпы веб-сайтты түзүү үчүн
уюштурулган өзгөчө жол менен коргошу
мүмкүн. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн
www.wipo.int/sme/en/documents/
business_website.htm караңыз.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. АВТОРДУК УКУККА ЭЭЛИК
КЫЛУУ УКУГУ

Автор ар дайым автордук чыгарманын
ээсиби?
"Автордук" жана "ээлик" мааниси көп учурда ча-
таштырылып калат. Чыгарманын автору – чы-
гарманы жараткан адам. Эгерде чыгарма
бир нече адам тарабынан жаратылса, анда
бардык жаратуучулар авторлоштор же бирге-
лешкен авторлор болуп эсептелет. Автор бо-
луу маселе мүлктүк эмес укуктарга байланыштуу
жана коргоонун мөөнөтү бүтө турган күндү
аныктоо үчүн өзгөчө актуалдуу (23-бетте).

Автордук укукка ээ болуу башка маселе. Чыгар-
маны эксплуатациялоого, мисалы, пайдалануу-
га, көчүрүүгө, сатууга жана туунду чыгармалар-
ды жасоого өзгөчө укуктарга ээ адам чыгармага
автордук укуктун ээси болуп саналат. Негизинен
чыгармага автордук укук алгач аны чындап жа-
раткан адамга, башкача айтканда, авторго таан-
дык. Бирок, бул ар бир өлкөдө боло бербейт
жана өзгөчө төмөнкү жагдайларда болушу
мүмкүн эмес:

- Эгерде чыгарма кызматкер тарабынан
анын ишинин негизинде жаратылса;
- Чыгарма буйрутманын негизинде жаратылса;
же
- Эгерде чыгарма бир нече адам тарабы-
нан жаралган болсо.

Көпчүлүк өлкөлөрдө келишимдик макулда-
шуулар автордук укукка карата мыйзам та-
рабынан белгиленген жалпы жыйынтыктар-
ды өзгөртүшү же тактоосу мүмкүн экенин эс-
ке алыңыз.

Мүлктүк эмес укуктарга ким ээ?
Мүлктүк эмес укуктар ар дайым чыгар-
маны жаратуучуга (же анын мураскорло-
руна) таандык. Бирок, жогоруда белгилен-
гендей, кээ бир өлкөлөрдө мүлкүк эмес
укуктардан баш тартуу мүмкүн.

Компаниялар мүлтүк эмес укуктарга ээ
боло албайт. Мисалы, тасманын
продюсери компания болсо, анда режис-
сёр менен сценаристтин гана кинодо
мүлктүк эмес укугу болот.

Кызматкер жараткан чыгармаларга
автордук укук кимге таандык?
Бир катар өлкөлөрдө, эгерде чыгарма кыз-
маткер тарабынан анын ишинин алкагын-
да жаралса, анда башкасы макулдашылба-
са, жумуш берүүчү автоматтык түрдө ав-
тордук укукка ээ болот. Бирок бул дайыма
эле боло бербейт. Кээ бир өлкөлөрдүн
мыйзамдарына ылайык, укуктарды иш
берүүчүгө өткөрүп берүү автоматтык түрдө
болбой, эмгек келишиминде көрсөтүлүшү
мүмкүн. Чындыгында, кээ бир өлкөлөрдө ав-
тордук укукту өткөрүп берүү актысы ушул
жол менен түзүлгөн ар бир автордук чыгар-
ма үчүн аткарылышы мүмкүн.



  

 
 
 
 
 
 
 

 
Мисал: Компьютердик программист компа-
нияда иштейт. Өзүнүн жумушунун бир бөлүгү
катары, ал кадимки жумуш убактысында жа-
на компания берген жабдууларды колдонуу
менен видео оюндарды жасайт. Көпчүлүк
өлкөлөрдө программалык камсыздоого бол-
гон мүлктүк укуктар компанияга таандык бо-
лот.
Кызматкер үйдө же жумуш убактысынан кийин
кандайдыр бир чыгарманы жасаганда же кыз-
маткердин жумушунун чегине кирбеген чыгар-
маны жасаган учурда талаш-тартыштар келип
чыгышы мүмкүн. Автордук укуктун бардык тие-
шелүү түрлөрүн так жазылган кызматкер менен
келишимге кол коюу - талаш-тартыштарды бол-
турбоо боюнча жакшы практика.

Буйрутма чыгармалардын автордук
укугу кимге таандык?

Эгерде чыгарманы, айталы, тышкы
консультант же чыгармачыл кызмат жарат-
са, башкача айтканда, буйрутма кели-
шимдин негизинде, анда жагдай башкача.
Көпчүлүк өлкөлөрдө буйрутма берилген чы-
гармага автордук укук жаратуучуга таандык,
ал эми чыгармага буйрутма берген адам, чы-
гарманы ал тапшырылган максаттарда гана
пайдаланууга лицензияга ээ болот. Көптөгөн
композиторлор, фотографтар, штаттан тыш-
кары журналисттер, графикалык дизайнер-
лер, компьютердик программисттер жана
веб-сайт дизайнерлери ушунун негизинде
иштешет. Менчик маселеси көбүнчө буй-
рутма кылынган материалды бир эле же
башка максатта кайра колдонууга байла-
ныштуу келип чыгат.

Өкмөттөр үчүн жасалган чыгармалар
Кээ бир өлкөлөрдө өкмөт, эгерде жазуу
жүзүндөгү келишимде башкача каралбаса,
анын жетекчилиги же көзөмөлү астында
түзүлгөн же биринчи жолу жарыяланган
чыгармаларга автордук укукка ээ болот.
Мамлекеттик мекемелер үчүн чыгарма
жараткан чакан ишканалар бул эрежени
билиши керек жана жазуу жүзүндөгү келишим
аркылуу автордук укукту тактоо керек.

Жалданган чыгармалар
Кээ бир өлкөлөрдө, мисалы, Америка Кошмо
Штаттарында, автордук укук мыйзамы
"жалдануу иретинде жасалган иштер" деп
аталган чыгармалардын категориясын
аныктайт. Жалданма чыгарма - бул
кызматкер тарабынан аткаруу
милдеттеринин чегинде жасалган же
келишим боюнча тапшырык берилген
чыгарма. Жалданма чыгармада автордук
укуктун ээси аны жараткан адам эмес, анын
акысын төлөгөн уюм болуп саналат. Уюм фир-
ма, мекеме же жеке адам болушу мүмкүн.



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Мисал: Сиз компанияңыз үчүн жарнак
түзүүнү аутсорсингге тапшырасыз. Ошол
учурда сиз аны жаңы товарыңызды соода
көргөзмөсүндө жарнамалоо үчүн колдонуу-
ну көздөп жатасыз. Көпчүлүк улуттук мый-
замдарга ылайык, эгерде келишимде башкача
каралбаса, жарнамалык агенттик автордук
укукка ээ болот. Бир нече убакыт өткөндөн
кийин, сиз жаңы веб-сайтыңызда жарнаманын
бөлүктөрүн (графикалык дизайн, сүрөт же ло-
готип) колдонгуңуз келет. Автордук укукту кор-
гогон материалды ушул жаңы ыкма менен кол-
донуу үчүн сиз жарнак агенттигинен уруксат су-
рашыңыз керек. Себеби, сиздин веб-
сайтыңыздагы материалды колдонуу баш-
тапкы келишим түзүлгөндө сөзсүз түрдө ка-
ралган эмес.

Ошого карабастан, жеке максатта тартылган
фотосүрөттөр, портреттер жана гравюралар,
үн         жаздыруулар,      кинематографиялык
фильмдер сыяктуу өзгөчө учурлар бар, кээ
бир өлкөлөрдө, эгерде башкасы макул-
дашылбаса, чыгарманы тапшырган тарап ага
автордук укукка ээ болот.

Жумуш берүүчү-кызматкер контекстинде бол-
гондой эле, автордук укук маселелерин жазуу
жүзүндө келишимде чечүү маанилүү, ал тыш-
кы чыгармачыл кызматтарды ишке кир-
гизүүдөн мурун түзүлүшү керек.

Бир нече авторлор жараткан
чыгармалардын автордук укугу кимге
таандык?
Кош автордуктун негизги талабы – ар бир
автордун салымы автордук укук менен
корголгон объект болушу керек. Биргелешип
автордук болгон учурда укуктар, эреже ката-
ры, бардык авторлоштордун ортосундагы
макулдашуунун негизинде жүзөгө ашырылат.
Мындай макулдашуу жок болгон учурда,
негизинен, төмөнкү эрежелер колдонулат:

Биргелешкен чыгармалар. Эки же андан
көп авторлор өз салымдарын ажырагыс
же өз ара көз каранды айкалышында би-
риктирүүгө макул болгондо, "биргелеш-
кен чыгарма" түзүлөт. Биргелешкен чыгар-
ма мисалы катары эки же андан көп ав-
торлор бир чыгармага бириктирүү үчүн
арналган өзүнчө компоненттерди кошкон
окуу китеби болуп саналат. Биргелешкен
чыгармада салым кошкон авторлор бүт
чыгарманын биргелешкен ээлери бо-
луп калышат.
Көптөгөн өлкөлөрдүн автордук укук мый-
замы бардык биргелешкен менчик ээлери
автордук укукту ишке ашырууга макулдук
беришин талап кылат. Башка өлкөлөрдө
биргелешкен ээлеринин кайсынысы бол-
босун чыгарманы башка автордун(лар-
дын) уруксатысыз пайдалана алат (бирок
мындай пайдалануудан алынган киреше-
ни бөлүшүүгө туура келиши мүмкүн).
Авторлордун же менчик ээлеринин орто-
сундагы жазуу жүзүндөгү келишим,



  

адатта, ээлик кылуу жана пайдалануу ма-
селелери, чыгармаларды кайра карап чы-
гуу укуктары, маркетинг жана кирешени
бөлүшүү, ошондой эле автордук укуктун
бузулушуна каршы кепилдиктер сыяктуу
маселелерди белгилеген эң жакшы иш-
аракет болуп саналат.
Жамааттык чыгармалар. Эгерде ав-
торлор чыгарманы биргелешкен чыгарма
болууну каалабаса жана алардын са-
лымдарын өзүнчө колдонууну кааласа,
анда эмгек "жамааттык" деп эсептелет.
Жамааттык чыгармаларга мисал катары
ар кандай композиторлордун ырларынын
жыйнагы болгон CD же штаттан тышкар-
кы авторлордун макалаларын камтыган
журналды айтсак болот. Мындай учурда
ар бир автор өзү жараткан бөлүгүнө ав-
тордук укукка ээ болот.
Туунду чыгармалар. Туунду чыгарма –
котормо, музыкалык аранжировка, көр-
көм репродукция, драмалаштыруу же ки-
нофильм версиясы сыяктуу бир же бир
нече мурда болгон чыгармаларга негиз-
делген чыгарма.
Туунду чыгармаларды жасоо автордук
укук ээсинин мүлктүк укугу болуп са-
налат (15-бетти караңыз). Бирок, автор-
дук укук туунду чыгарманын оригиналдуу
болгон аспектилерине гана жайылса да,
туунду чыгарманын өзүнчө автордук укук-
ту коргоого жарамдуу.

Практикада биргелешкен чыгарманы жаа-
матык же туунду чыгармадан айырмалоо
дайыма эле оңой боло бербейт. Биргелеш-
кен чыгарманын ар кандай авторлору
көбүнчө өз алдынча жана ар кайсы убакта
өз салымдарын киргизишет, андыктан «му-
рунку» жана «кийинки» чыгармалар болу-
шу мүмкүн. Көпчүлүк өлкөлөрдө чыгарма
биргелешкен чыгарма, жамааттык же ту-
унду чыгарма экендигин аныктай турган
биргелешкен авторлор болуу же болбоо,
бул авторлордун өз ара ниети. Биргелеш-
кен автордук ниетти талап кылат - бирге-
лешкен чыгарма түзүү ниети жок, ажы-
рагыс же бири-бирине көз каранды чы-
гармаларды чыгарган эки же андан көп
авторлор туунду же жамааттык чыгарма-
ны жаратышат.

“Да Винчи коду тасмасы” “Да Винчи коду” ки-
тебинин туунду чыгармасы. Ошондуктан,
“Да Винчи коду тасмасынын” продюсери
тасманы тартуу жана жайылтуу үчүн Дэн
Браундун уруксатын талап кылган.



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

5. АВТОРДУК УКУКТАН
ЖАНА ЧЕКТЕШ
УКУКТАРДАН ПАЙДА
АЛУУ

Чыгармачылыктан кантип киреше таба
аласыз?
Эгерде сиздин компанияңыз чыгармага ав-
тордук укукка ээ болсо, сиз автоматтык түрдө
мүлктүк укуктардын толук ээси болосуз. Бул
сиздин компанияңыз гана корголгон чыгар-
маны кайра чыгара алат, чыгарманын көчүр-
мөлөрүн сата алат же ижарага берет, туунду
чыгармаларды даярдай алат, чыгарманы эл
алдында аткарып, көрсөтө алат жана башка
ушул сыяктуу аракеттерди жасай алат. Эгерде
башкалар сиздин автордук укук материа-
лыңызды колдонууну же коммерциялашты-
рууну кааласа, сиз төлөмдөрдүн негизинде
өзгөчө укуктарыңыздын бир бөлүгүн же бар-
дыгын лицензиялап же сата аласыз.
Төлөм(дөр) бир жолу же кайталануучу болу-
шу мүмкүн. Бул көбүнчө автордук укукту ав-
тор, жаратуучу же автордук укуктун ээси тара-
бынан түздөн-түз эксплуатациялоого караган-
да көбүрөөк пайда алып келет.

Өзгөчө укуктарды бөлүүгө жана лицензия-
лоого же башкаларга сатууга болот. Ошентип,
алар аймак, убакыт, соода сегменти, тил (ко-
тормо), медиа же контент менен чектелип,
сатылып же лицензияланышы мүмкүн.

Мисалы, автордук укуктун ээси чыгармага бол-
гон автордук укукту толугу менен өткөрүп бере
алат же болбосо басып чыгаруу укугун басмака-
наларга, кино чыгаруу укугун кинокомпанияга,
эфирге берүү укугун радиостанцияларга жана
чыгарманы кескин түрдө адаптациялоо укугун
драмалык коомго же телекомпанияга сата алат.

Чыгармачыл иштерди коммерциялаштыруунун
көптөгөн жолдору бар:

Сиз жөн гана автордук укук менен кор-
голгон чыгармаларды сата аласыз, же
көчүрмөсүн жасап, көчүрмөлөрүн сата
аласыз; эки учурда тең автордук укуктан
келип чыккан укуктардын бардыгын же
көбүн сактап каласыз (кийинки абзацты
караңыз);
Сиз башка бирөөлөргө чыгармаларды кайра
чыгарууга же башка жол менен колдонууга
уруксат бере аласыз. Бул иштерге сиздин
мүлктүк укуктарыңызды лицензиялоо жо-
лу менен жасалышы мүмкүн; жана
Сиз чыгармаларга болгон автордук
укугуңузду толугу менен же жарым-
жартылай сата аласыз.

Эгер сиз чыгармаңызды сатсаңыз, ага
карата автордук укуктан айрыласызбы?
Автордук укук чыгарма катталган физикалык
объектке ээлик кылуу укугунан айырмаланат.
Автордук укук менен корголгон чыгарманы
сатуу (мисалы, компьютердик программа же
кол жазма сыяктуу) автордук укукту сатып
алуучуга автоматтык түрдө өткөрүп бербейт.
Чыгармага автордук укук, эгерде ал чы-
гарманы сатып алуучуга жазуу жүзүндөгү
келишим менен аны ачык өткөрүп бербе-
се, анда негизинен автордо калат.



  

 
 
 
 
 
 
 
 

Бирок, кээ бир өлкөлөрдө, эгерде сиз
чыгарманын көчүрмөсүн же оригиналын
(мисалы, сүрөт) сатсаңыз, автордук укук
менен байланышкан укуктар топтомунан
айрым өзгөчө укуктарыңыздан ажырап
калышыңыз мүмкүн. Мисалы, көчүрмөнү
сатып алуучу көчүрмөнү андан ары тескөөгө,
мисалы, аны сатууга же өткөрүп берүүгө
укуктуу болушу мүмкүн (15-беттеги “биринчи
сатууну” дагы караңыз). Кайсы укуктар
жоголот же сакталат ар бир өлкөдө олуттуу
айырмаланат. Чыгарманын көчүрмөлөрүн өз
өлкөңүздө, ошондой эле экспорттук рынокто
сатуудан мурун автордук укуктун тиешелүү
мыйзамын(дарын) карап чыгуу сунушталат.

Автордук укук лицензиясы деген
эмне?
Лицензия – бул автордук укук менен
корголгон чыгармага карата сиздин бир же
бир нече мүлктүк укуктарыңызды ишке
ашыруу үчүн башкаларга (жеке адамдарга
же компанияларга) берилген уруксат.
Лицензиялоонун артыкчылыгы - сиз
автордук укуктун ээси болуп кала бересиз,
ошол эле учурда башкаларга көчүрмөлөрдү
жасоого, жайылтууга, жүктөп алууга,
уктурууга, веб-трансляцияга, же төлөмдүн
негизинде туунду чыгармаларды жасоого
уруксат берет. Лицензиялык келишимдер
тараптардын конкреттүү талаптарына
ылайыкташтырылышы мүмкүн. Ошентип, сиз
кээ бир укуктарга лицензия бере аласыз,
башкаларына эмес. Мисалы, компьютердик
оюнду көчүрүү жана колдонуу укугун
лицензиялоодо, сиз андан туунду
чыгармаларды (мисалы, кино) түзүү укугун
сактап кала аласыз.

Өзгөчө жана өзгөчө эмес
лицензиянын ортосунда кандай
айырма бар?
Лицензия өзгөчө же өзгөчө эмес болушу
мүмкүн. Эгерде сиз өзгөчө лицензия берсеңиз,
лицензиат лицензияда каралган жолдор менен
гана чыгарманы пайдаланууга укуктуу.
Көпчүлүк өлкөлөрдө өзгөчө лицензия жарактуу
болушу үчүн жазуу жүзүндө болушу керек.
Өзгөчө лицензия ошондой эле, мисалы,
белгилүү бир аймакка, белгилүү бир
мөөнөткө, чектелген максаттар үчүн же
өзгөчөлүктү улантуу талаптарынын башка
түрлөрүнө байланыштуу болушу мүмкүн.
Өзгөчө лицензиялар көбүнчө автордук укук
продуктуну рынокто жайылтуу жана сатуу үчүн
жакшы бизнес стратегиясы болуп саналат,
эгерде сизде өзүңүздүн чыгармаңызды
натыйжалуу сатуу үчүн ресурстарыңыз жок
болсо.
Башка жагынан алганда, эгерде сиз
компанияга өзгөчө эмес лицензия
берсеңиз, анда сиз ал компанияга бир же
бир нече өзгөчө укуктарыңызды ишке
ашырууга укук бересиз, бирок бул сизге
башкаларга (анын ичинде өзүңүзгө да)
ошол эле укукту жүзөгө ашырууга жолтоо
кылбайт. Ошентип, сиз каалаган сандагы
адамдарга же компанияларга сиздин
чыгармаңызды колдонуу, көчүрүү же
таратуу укугун бере аласыз. Өзгөчө
лицензиялардагыдай эле, өзгөчө эмес
лицензиялар бардык жолдор менен
чектелиши мүмкүн. Көпчүлүк өлкөлөрдө
өзгөчө эмес лицензия оозеки же жазуу
түрүндө болушу мүмкүн. Бирок, жазуу
жүзүндө макулдашуу артык.



 

Өткөрүү же өзгөчө лицензия
жазуу жүзүндө болушу керек.

Автордук укугуңузду
сатканыңызда эмне болот?
Лицензиялоонун альтернативасы бул
чыгармадагы автордук укугуңузду башка
бирөөгө сатуу, ал кийин жаңы автордук
укуктун ээси болуп калат. Менчик укугун
мындай өткөрүп берүүнүн техникалык
термини "өткөрүү" болуп саналат. Ли-
цензия бир гана нерсени жасоого укук
берсе, өткөрүп берүү сиздин укугуңузга,
жалпы кызыкчылыкты өткөрүп берет. Сиз
укуктардын толук же анын бир бөлүгүн
өткөрүп бере аласыз. Көптөгөн
өлкөлөрдө тапшырма жарактуу болушу
үчүн жазуу жүзүндө жана автордук
укуктун ээси тарабынан кол коюлушу
керек.

Бир нече өлкөлөрдө автордук укук
таптакыр өткөрүлүп берилбейт.
Ошондой эле, мүлктүк эмес укуктар ар
дайым автордо кала тургандыктан, бир
гана мүлктүк укуктар өткөрүлүп
берилиши мүмкүн экенин унутпаңыз
(17-бетти караңыз).

Лицензиялоо стратегиясы
 Лицензия берүү менен сиз лицензиатка
лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн жана
башка жол берилбей турган айрым
нерселерди жасоого уруксат бересиз.
Ошондуктан, лицензиялык келишим
боюнча уруксат берилген ишмердүүлүктүн
көлөмүн мүмкүн болушунча так аныктоо
маанилүү. Жалпысынан алганда, лицензия
алуучунун конкреттүү муктаждыктарына
жана кызыкчылыктарына жараша чектелген
лицензияларды берүү жакшы. Өзгөчө эмес
лицензия берүү башка кызыкдар
колдонуучуларга бирдей же башка
шарттарда бир эле же башка максаттар үчүн
каалаган сандагы лицензияларды берүүгө
мүмкүндүк берет.

Кээде, бирок, ишке абсолюттук көзөмөл ли-
цензиат үчүн бизнес коопсуздугун же анын
бизнес стратегиясынын маанилүү бөлүгүн
билдирет. Мындай жагдайларда өзгөчө ли-
цензия же бир жолку төлөмдүн негизинде
бардык укуктарыңызды өткөрүп берүү эң
жакшы келишим болушу мүмкүн. Бирок
мындай сүйлөшүүлөрдү башка бардык
мүмкүн болгон альтернативаларды
түгөткөндөн кийин гана карап чыгуу керек
жана ал үчүн сизге тиешелүү төлөм
берилиши зарыл. Чыгармага автордук укукту
ыйгаргандан кийин, анын келечектеги
киреше алуу мүмкүнчүлүгүн жоготосуз.



  

 

Мерчандайзинг деген эмне?
Мерчандайзинг - маркетингдин бир түрү,
мында интеллектуалдык менчик укугу (адатта,
товардык белги, өнөр жай үлгүсү же автордук
укук) кардарлардын көз алдында продуктунун
жагымдуулугун жогорулатуу үчүн колдонулат.
Мультфильмдер, актёрлор, эстрада
жылдыздары, спорт жылдыздары, атактуу
сүрөттөр, айкелдер жана башка көптөгөн
сүрөттөр,  футболкалар, оюнчуктар,
стационардык буюмдар, кофе кружкалары же
плакаттар сыяктуу буюмдардын бүтүндөй
спектринде пайда болот. Мерчандайзинг
товарга ар кандай укуктарды (мисалы, автордук
укук менен корголгон чыгарма, өнөр жай үлгүсү
же соода белгиси) колдонуу үчүн алдын ала
уруксатты талап кылат. Атактуу инсандардын
сүрөттөрү соода кылуу үчүн колдонулганда өзгөчө
этияттык керек, анткени алар атайын укуктары
менен корголушу мүмкүн.

Автордук укукка таянуу менен өнүмдөрдү сатуу
кирешелүү кошумча киреше булагы болушу
мүмкүн:

Автордук укук чыгармаларына (мисалы,
мультфильмдер же сүрөттөр) ээ болгон бизнес
үчүн потенциалдуу сатуучуларга автордук
укукту лицензиялоо кирешелүү, лицензиялык
төлөмдөрдү жана сый акыларды жаратышы
мүмкүн. Ал ошондой эле бизнеске
салыштырмалуу тобокелчиликсиз жана
үнөмдүү жол менен жаңы продукт
рынокторунан киреше алууга мүмкүндүк берет.
Кофе кружкалары, момпосуйлар же
футболкалар сыяктуу арзан баада массалык
түрдө өндүрүлгөн товарларды чыгарган
компаниялар белгилүү каарманды, көркөм
чыгарманы же башка жагымдуу элементтерди
колдонуу менен өз товарларын жагымдуураак
кыла алышат.

Мерчандайзинг товарга ар кандай укуктарды
(мисалы, автордук укук     менен       корголгон
чыгарма, өнөр жай үлгүсү же соода белгиси)
колдонуу үчүн   алдын   ала     уруксатты талап
кылат. Атактуу инсандардын сүрөттөрү соода
кылуу үчүн колдонулганда өзгөчө этияттык
керек, анткени алар атайын укуктары менен
корголушу мүмкүн.

Мэри Энгельбрейт: Сүрөтчү жана
ишкер
Мэри Энгельбрейт дүйнө жүзү боюнча өзүнүн
түркүн түстүү жана татаал дизайны менен
белгилүү жана искусствону лицензиялоонун
баштоочусу болуп калды. Бир нече белгилүү
карта компаниялары анын дизайнын сатып
алышкан, башка көптөгөн компаниялар Мэ-
ринин өзгөчөлөнгөн көркөм чыгармасын ка-
лендарлар, футболкалар, кружкалар, белек
китептери, штамптар, керамикалык фигура-
лар жана башкалар сыяктуу буюмдардын
кеңири спектрине лицензиялоону каалашат.



 

Иштериңизге кантип лицензия
бересиз?
Автордук укуктун же чектеш укуктардын ээси
катары, чыгармаларыңызды колдонууга
лицензияны кимге, кантип жана кимге бере
аларыңызды сиз чечесиз. Автордук укук
ээлери лицензиялоону тейлөөнүн ар кандай
жолдору бар.

Варианттардын бири - лицензиялоо
процессинин бардык аспектилерин өз
алдынча чечүү. Лицензиялык келишимдин
шарттарын ар бир лицензиат менен жекече
сүйлөшө аласыз же башка тарап сиздин
автордук же чектеш укуктар боюнча
чыгармаларыңызды пайдаланууга
кызыкдар болсо, ошондой кабыл алынышы
керек болгон стандарттык шарттарда
лицензияларды сунуштай аласыз.

Бардык укуктарыңызды өзүңүз тейлөө көбүнчө
чоң административдик жүктөмдү жана рыноктук
маалыматты чогултууга, потенциалдуу
лицензиаттарды издөөгө жана келишимдерди
сүйлөшүүгө чыгымдарды талап кылат.
Ошондуктан, сиз өз укуктарыңыздын бир
бөлүгүн же бардыгын башкарууну
профессионалдуу лицензия берүүчү агентке же
агенттикке, мисалы, китеп чыгаруучуга же
продюсерге тапшырууну ойлонуп көрсөңүз бо-
лот, алар сиздин атыңыздан лицензиялык
келишимдерди түзүшөт. Лицензиялоочу
агенттер көп учурда потенциалдуу
лицензиаттарды таап, өз алдынча кыла алганга
караганда жакшыраак бааларды жана
лицензиялык шарттарды сүйлөшө алышат.

Практикада автордук укуктун же чектеш укук-
тардын ээсине, жада калса лицензия берүүчү
агенттерге алардын чыгармаларынын ар кан-
дай колдонулушун көзөмөлдөө кыйынга ту-
рат. Радио же телестанциялар сыяктуу колдо-
нуучулар үчүн керектүү уруксаттарды алуу
үчүн ар бир автор же автордук укуктун ээси
менен жекече байланышуу өтө кыйын. Жеке
лицензиялоо мүмкүн эмес же ишке ашыруу
мүмкүн болбогон жагдайларда, жамааттык баш-
каруу уюмуна (ЖБУ) кошулуу, эгерде тартылган
чыгармалардын конкреттүү категориясы үчүн
жеткиликтүү болсо, жакшы вариант болушу
мүмкүн. ЖБУлар чыгармалардын айрым катего-
рияларынын жаратуучуларынын атынан чыгар-
малардын пайдаланылышына мониторинг жүр-
гүзөт жана лицензиялар боюнча сүйлөшүүлөрдү
ырастайт жана төлөмдөрдү чогултат. Сиз өз өл-
көңүздө, эгерде ал бар болсо жана/же башка
өлкөлөрдө тиешелүү ЖБУга кире аласыз.



  

 
 
 
 
 
 
 

Жамааттык башкаруу уюмдары
(ЖБУ) кандай иштешет?
ЖБУ колдонуучулар менен ЖБУнун мүчөлөрү
болгон бир катар автордук укук ээлеринин
ортосунда ортомчу катары иш алып барат.
Жалпысынан, ар бир чыгарманын түрүнө жа-
на ар бир өлкөгө бир ЖБУ бар. Бирок, ЖБУ-
лар кино, музыка, фотосүрөт, репрография
(басма материалдын бардык түрлөрү),
теле жана видео жана визуалдык искус-
ство сыяктуу чыгармалардын айрым түр-
лөрү үчүн гана бар.
ЖБУга кошулгандан кийин, мүчөлөр ЖБУга
өздөрү жараткан же ээлик кылган чыгар-
малар жөнүндө кабарлайт.
ЖБУнун негизги иш-чаралары болуп
төмөнкүлөр саналат:
1)анын мүчөлөрүнүн чыгармаларын доку-
менттештирүү,
2)лицензиялоо жана мүчөлөрүнүн атынан
сый акы чогултуу,
3) чыгармаларды пайдалануу боюнча маалы-
маттарды чогултуу жана отчет берүү,
4) мониторинг жана аудит жана
5) мүчөлөрүнө сый акы бөлүштүрүү.
ЖБУнун репертуарына кирген чыгармалар
аларды пайдаланууга лицензия алууга кы-
зыкдар адамдар же компаниялар тарабы-
нан консультация алышат. Автордук укук-
тун же чектеш укуктардын ээлеринин эл
аралык өкүлчүлүгүн камсыз кылуу үчүн,
ЖБУлар дүйнө жүзү боюнча башка ЖБУлар
менен өз ара келишимдерди түзүшөт.

Мындан сырткары ЖБУ өз мүчөлөрүнүн аты-
нан лицензияларды берет, төлөмдөрдү чо-
гултат жана макулдашылган формуланын не-
гизинде чогулган сумманы автордук укук
ээлерине кайра бөлүштүрөт.

Жааматтык башкаруунун практикалык артыкчы-
лыктары төмөндөгүлөр:

Жамааттык лицензиялоо колдонуучулар жана
укук ээлери үчүн көптөгөн артыкчылыктарга
ээ. Бир терезеден иш алып баруу колдонуу-
чулар жана укук ээлери үчүн администра-
тивдик жүктү кыйла азайтат; жамааттык
башкаруу укук ээлерине административдик
чыгымдарга карата масштабдуу экономикага
жетүү мүмкүнчүлүгүн гана камсыз кылбастан,
ошондой эле каракчылыкка каршы эффектив-
дүү күрөш жүргүзүүгө мүмкүндүк берген са-
нариптик системаларды түзүү үчүн изилдөө
жана иштеп чыгууларга инвестициялайт. Ан-
дан тышкары, жамааттык лицензиялоо - бул
чоң теңдештирүүчү; рыноктун бардык опера-
торлору катышкан жамааттык система болбо-
со, чакан жана орто укук ээлери жана чакан
жана орто колдонуучулар рыноктон жөн эле
кулпуланып калмак.
Ал ошондой эле корголгон чыгармалардын
ээлерине жамааттык келишимдин күчүн
колдонууга, алардын чыгармаларын
пайдалануу үчүн жакшы шарттарды алууга
мүмкүндүк берет, анткени ЖБУ көптөгөн,
күчтүүрөөк жана алыскы колдонуучулар
топтору менен тең салмактуу негизде сүй-
лөшүүлөрдү жүргүзө алат.



Башкалардын автордук укуктарын же
чектеш укуктарды колдонууну каалаган
ишканалар бир гана уюм менен иштеше
алышат жана жалпы лицензия ала алы-
шат. Жалпы лицензия лицензиатка ар
бир жеке чыгарманын укуктарынын
шарттарын жана жоболорун сүй-
лөшпөстөн, белгилүү бир убакыттын
ичинде ЖБУнун каталогундагы же ре-
пертуарындагы каалаган нерсени
пайдаланууга мүмкүндүк берет.
Санариптик формада материалды ли-
цензиялоону каалаган ишканалар
үчүн пайдалуу куралды сунуштайт,
ошол эле учурда бул укуктарды алуу-
ну жеңилдетет.

Автордук укукту жана чектеш укук-
тарды башкаруу
Автордук укук жана чектеш укуктар тарабы-
нан берилген укуктар төмөнкүлөр тарабы-
нан башкарылышы мүмкүн:

Укук ээси;
Жарчы, продюсер же жайылтуучу сыяк-
туу ортомчу; же
Жамааттык башкаруу уюму (ЖБУ). Кээ
бир учурларда, ЖБУ тарабынан башка-
руу мыйзам менен милдеттендирили-
ши мүмкүн.

Көптөгөн ЖБУлар ошондой эле дароо лицензия-
лоо бизнесинен тышкары маанилүү ролду ойно-
шот. Мисалы, алар аткарууга (антипиратка) каты-
шат; билим берүү жана маалымат таратуу боюн-
ча кызматтарды көрсөтүү; мыйзам чыгаруучулар
менен баарлашуу; маданий демилгелер аркылуу
ар түрдүү маданияттардагы жаңы чыгармалар-
дын өсүшүнө дем берүү жана көмөк көрсөтүү;
жана алардын мүчөлөрүнүн социалдык жана
укуктук жыргалчылыгына салым кошуу. Акыркы
жылдары көптөгөн ЖБУлар укуктарды башкаруу
үчүн Санариптик укук башкаруу компоненттерин
активдүү иштеп чыгууда (26-бетти караңыз).
Ошондой эле, көптөгөн ЖБУлар өкүлдөрү бол-
гон укуктарды башкаруу, башкаруу жана ишке
ашыруу үчүн алардын муктаждыктарына жооп
берген жалпы, өз ара аракеттенүүчү жана
коопсуз стандарттарды иштеп чыгууга көмөк-
төшүү үчүн эл аралык форумдарга жигердүү
катышууда.
Өлкөдөгү тиешелүү ЖБУнун реквизиттери
ЖБУлардын      эл   аралык      федерациясынан
(1- тиркемени караңыз) же улуттук автордук
укук            администрациясынан/мекемесинен
(2- тиркемени караңыз), тиешелүү тармактык
ассоциациядан же эл аралык өкмөттүк эмес
уюмдардын биринен алынышы мүмкүн.



  

Музыкалык өндүрүштүн
жамааттык башкармасы
Укуктарды жамааттык башкаруу музыкалык
бизнес чынжырындагы укуктардын ар кандай
түрлөрүнөн улам музыка бизнесинде борбор-
дук ролду ойнойт. Авторлордун, композитор-
лордун жана басмачылардын атынан чогул-
тулган механикалык укуктар; Авторлордун,
композиторлордун жана басып чыгаруучу-
лардын атынан чогултулган аткаруу укукта-
ры; жана, аткаруучулардын жана фонограм-
ма чыгаруучулардын атынан алынган атка-
руу укуктары (20-бетти караңыз). Өз өл-
көлөрүндөгү миңдеген чакан жана орто үн
жаздыруучу компаниялар, музыка басып чы-
гаруучулар жана сүрөтчүлөр өздөрүнүн кы-
зыкчылыктарын көрсөтүү жана музыканын
күчтүү колдонуучулары (чоң байланыш
топтору, радио, телекөрсөтүү) менен сүй-
лөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жергиликтүү жа-
на/же алыскы жамааттык лицензиялык
уюмдарга таянганы таң калычтуу эмес. Ошол
эле учурда бардык лицензия алуучулар,
көлөмүнө карабастан, көптөгөн жеке укук
ээлери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөстөн,
бардык репертуарларга мүмкүнчүлүк алышат

Аткаруучулардын ЖБУсу (музыка жана
аудиовизуалдык) Интернеттеги укуктарды
башынан бери башкарууда, негизинен
синхрондоштуруу жана веб-трансляциялоо,
жана мындан ары «укук берүү» (16-бетти
караңыз).

Көпчүлүк өлкөлөрдө телерадио корпорациясы
музыканы берүү укугу үчүн төлөшү керек.
Төлөм композиторго төлөнөт, бирок көбүнчө
кыйыр түрдө. Практикада композитор
музыканы ачык аткарууга кызыккандардын
баары менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн уюмга
(ЖБУ) өз укуктарын берет. Композиторлордун
көп сандаган мүчөлөрүнүн өкүлдөрү болгон
ЖБУ өзүнүн мүчөлөрүнө белгилүү
чыгарманын эл алдында канча жолу
аткарылышына жараша сый акы төлөп турат.
Телерадио уюмдары ЖБУ менен жалпы
жылдык төлөм боюнча сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүшөт жана ЖБУга айрым
станциялардан алынган отчеттордун үлгүсүн
беришет, бул композиторлорго автордук сый
акыны төлөө максатында, жаздыруулардын
ойнотулгандардын санын эсептөөгө
мүмкүндүк берет.  ЖБУ ар кандай укутарды
башкаруучу коом болушу мүмкүн. Мисалы,
Шериктештиктин берүүчүлөрү үчүн эң
актуалдуу болуп Австралиянын аткаруу укугу
ассоциациясы же Улуу Британиянын
Аткаруучулардын укук коому саналат.



 

Репрографияда жамааттык башкаруу
Ишкерлер автордук укук менен корголгон
басма материалдарынын бардык түрлөрүн
массалык түрдө колдонушат. Мисалы, гезит-
терден, журналдардан жана башка мезгил-
дүү басылмалардан макалаларды көчүрүп
алып, маалымат жана изилдөө максатында
кызматкерлерине таратуу керек болушу
мүмкүн. Мындай колдонуу үчүн бүткүл дүйнө
жүзүндөгү авторлордон жана басмачылардан
түздөн-түз уруксат сураш мүмкүн эмес.
Көптөгөн өлкөлөрдө масштабдуу ксе-
рокөчүрмөлөрдү лицензиялоо зарылдыгына
жооп кылып, авторлор жана басып чыгаруу-
чулар ортомчу катары иш алып баруу жана
укук ээлери ишке ашырууга мүмкүн болбо-
гон учурда зарыл автордук укуктун урукса-
тын жеңилдетүү үчүн Репродукция Укуктары
Уюмдарын (RROs) – ЖБУнун бир түрүн
түзүшкөн.

RRO өзүнүн мүчөлөрүнүн атынан жары-
яланган чыгарманын бир бөлүгүн (анын
ичинде китептерди, журналдарды, мезгил-
дүү басылмаларды ж.б.) кайра чыгарууга
же сканерден өткөн нускаларын мекеме-
лер жана   уюмдар   (анын   ичинде   китеп-
каналар, мамлекеттик администрациялар,
копия борборлору, окуу жайлары, ошон-
дой эле ар турдуу соода жана өнөр жай
ишканалары)   кызматкерлеринин    пайда-
лануусу үчүн чектелген санда чыгарууга ур-
уксат берүүчү лицензияларды берет. Кээ
бир RRO дагы башка автордук укуктар-
ды, мисалы, тармактар   аркылуу элек-
трондук жайылтууга байланыштуу
пайдаланууларды лицензиялоого урук-
сат берилет.

Эки уюм тең дүйнөнүн каалаган жеринде
жазылган дээрлик бардык музыка үчүн
берүүчүлөргө лицензия бере алат. Австралия,
Жаңы Зеландия жана Тынч океандын
түштүгүндөгү Австралиянын аткаруу укугу
ассоциациясы (APRA), мисалы, өз мүчөлөрү ага
ыйгарылган музыканы гана эмес, ошондой эле
Улуу Британиянын Аткаруучулар укук уюмунун
мүчөлөрүнүн укуктарын да көзөмөлдөйт.
Окшош келишимдер Австралиядагы жана
Жаңы Зеландиядагы APRAга Америка Кошмо
Штаттарынын    Коомдорунун,    ошондой    эле

Франция, Германия, Италия, Испания, Гол-
ландия, Греция жана башкалар сыяктуу
өлкөлөрдүн уюмдарынын ар кандай
композиторлорунун музыкалык чыгармаларын
көзөмөлдөйт. Коомдук аткаруу лицензиясы
музыканы камтыган телепрограмманын
бардык берүүлөрү үчүн зарыл. Аткаруу укугу
автордук укук ээлеринен же композициянын
жана колдонулган үн жаздыруучунун басып
чыгаруучуларынан лицензияланышы керек.
Жалпы лицензия салттуу түрдө аткаруучу
укуктар коомунан камсыз кылынат.



6.БАШКАЛАРГА ТААНДЫК
ЧЫГАРМАЛАРДЫ
КОЛДОНУУ

Башкалардын эмгектерин колдонууга
качан уруксат керек?
Бизнеске көбүнчө автордук укук же чектеш
укуктар менен корголгон чыгармаларды бизнес
ишмердүүлүгүн колдоо үчүн колдонуу керек. 
Башкалардын эмгегин колдонууда сиз алгач
автордук укуктун уруксаты талап кылынарын
аныкташыңыз керек. Негизи, сизге автордук укук
ээсинин уруксаты керек болот:

Эгерде чыгарма автордук укук жана/же чектеш
укуктар боюнча мыйзам(лар) менен камтылган
болсо (2-бөлүмдү караңыз);
Эгерде чыгарма коомдук энчиде болбосо
(46-бетти караңыз);
Эгерде сиздин пландаштырылган
колдонууңуз автордук укуктун жана/же
чектеш укуктардын ээсине берилген
укуктардын бардыгын же бир бөлүгүн
колдонуунусу болсо; жана
Эгерде сиздин максаттуу колдонууңуз
“адилет пайдалануу” же “адилеттүү мамиле”
же улуттук автордук укук же чектеш укуктар
боюнча мыйзамга атайын киргизилген
чектөө же өзгөчөлүк менен камтылбаса (47-
бетти караңыз).

Башка бирөөнүн контентин бизнесиңизден
тышкары (компаниянын веб-сайты, жылдык
отчет, компаниянын маалымат бюллетени ж.б.) 
жана бизнесиңиздин ичинде колдонуу үчүн сизге
атайын уруксат керек болушу мүмкүн экенин эске
алыңыз.

Ошондой эле, сиз автордук укук менен
корголгон чыгарманын бир бөлүгүн гана
колдонсоңуз да, жалпысынан сизге алдын ала
уруксат керек болот (52-бетти караңыз).

Сизге башкалардын эмгектерин
электрондук же санарип колдонууга
уруксат керекпи?
Автордук укукту коргоо санариптик колдонууга
жана сактоого башка ар кандай колдонууга кол-
донулгандай эле колдонулат. Ошондуктан, алар-
дын   иштерин    сканерлөө    үчүн   автордук  укук
ээлеринин алдын ала уруксаты керек болушу
мүмкүн; алардын иштерин электрондук мейкин-
де же веб-сайтка жайгаштырууда; ишкананын
маалымат базасына алардын санарип мазмунун
сактоодо; же алардын эмгектерин веб-сайтыңыз-
га жарыялоодо. Көпчүлүк веб-сайттар байланыш
адамдын электрондук почта дарегин келтирип,
сүрөттөрдү же текстти кайра чыгарууга уруксат
суроону салыштырмалуу жеңилдетет.

Учурдагы технология башкалар тарабынан
түзүлгөн материалды – кино жана телеклип-
терди, музыканы, графиканы, сүрөттөрдү,
программалык камсыздоону, текстти ж.б. –
сиздин веб-сайтыңызда колдонууну жеңилде-

тет. Чыгармаларды колдонуунун жана
көчүрүүнүн техникалык жеңилдиги сизге мын-
дай аракет кылууга мыйзамдуу укук бербейт.



 

Эгерде сиз автордук укук менен
корголгон чыгарманы сатып алган
болсоңуз, аны өзүңүз каалагандай
колдоно аласызбы?
Жогоруда түшүндүрүлгөндөй, автордук укук
чыгармага ээлик кылуу укугунан бөлөк (35-
бетти караңыз). Китептин, компакт-диск-
тин, видеонун же компьютердик про-
грамманын көчүрмөсүн сатып алуу сатып
алуучуга андан аркы нускаларды жасоого
же аларды эл алдында ойнотууга же көр-
сөтүүгө укук бербейт.

Бул аракеттерди жасоо укугу көбүнчө автор-
дук укуктун ээсинде   калат,    анын    уруксаты
менен ал аракеттерди жасоого аргасызсыз.
Эсиңизде                  болсун,              чыгарманы
ксерокөчүрмөлөө, электрондук көчүрмөнү
чыгаруу үчүн чыгарманы сканерлөө жана
электрондук түрдө болгон чыгарманын
көчүрмөсүн      жүктөө     сыяктуу      эле,     бул
аракеттердин бирин жасоодон мурун, адатта,
алдын ала уруксат талап кылынат.

Программалык камсыздоону лицен-
зиялоо
Стандартташтырылган пакеттелген програм-
малык камсыздоо көбүнчө сатып алууда
сизге лицензия берилет. Сиз физикалык топ-
томду сатып аласыз, бирок анда камтылган
программалык камсыздоону белгилүү бир
колдонуу     үчүн    гана     лицензия     аласыз.
Лицензиянын шарттары ("shrink-wrap лицен-
зия" деп аталат) көп учурда пакетте камтыл-
ган, эгерде сиз көрсөтүлгөн шарттарга макул
болбосоңуз, алар кайтарылып берилиши
мүмкүн. Пакетти ачуу менен сиз кели-
шимдин шарттарын кабыл алдыңыз деп
эсептелесиз. Болбосо, лицензиялык кели-
шим   пакеттелген   программалык    камсыз-
доонун        ичине     киргизилиши      мүмкүн.
Көбүнчө, программалык камсыздоону ли-
цензиялоо "click-wrap лицензиялары" ар-
кылуу онлайн режиминде ишке ашат.
Мындай лицензияларда сиз веб-баракча-
дагы тиешелүү белгини басуу менен кели-
шимдин шарттарын кабыл аласыз. Эгер
сизге компанияңыздагы бир катар
компьютерлер үчүн белгилүү бир про-
грамма     керек     болсо,     программалык

камсыздоо лицензияларын топтон сатып
алуу менен сизге олуттуу арзандатууларды
берген көлөмдүү лицензияларды ала ала-
сыз. Акыркы жылдарда программалык
камсыздоонун лицензияларынын
жарактуулугуна байланыштуу талаш-
тартыштар күчөдү, анткени көптөгөн
өндүрүүчүлөр автордук укук жана/же чектеш
укуктар боюнча мыйзамдар уруксат берген
чектен ашкан кошумча келишимдик жоболор
аркылуу укуктарынын чектерин кеңейтүүгө
аракет кылышат.

Бардык ушундай учурларда, сиз сатып
алган программалык камсыздоо менен
эмне кыла аларыңызды жана эмне кыла
албагныңызды билүү үчүн лицензиялык
келишимди кылдаттык менен карап
чыгышыңыз керек. Мындан сырткары,
сиздин улуттук автордук укук мыйзамыңызда
ЭЭМ программаны уруксатсыз колдонууга
мүмкүндүк берген өзгөчөлүктөр болушу
мүмкүн, мисалы, өз ара иштөөчү өнүмдөрдү
жасоо, каталарды оңдоо, коопсуздукту
текшерүү жана резервдик көчүрмөнү жасоо.
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Кандай контентти же материалды
уруксатсыз пайдаланууга укугуңуз
бар?
Автордук укук ээсинин уруксаты талап
кылынбайт:

Эгерде сиз чыгарманын автордук укук
мыйзамы тарабынан корголбогон бөлүгүн
колдонуп жатсаңыз. Мисалы, эгерде сиз
автордун чыгармасын көчүрүүнүн ордуна,
корголгон чыгармадагы фактыларды же
ойлорду өзүңүздүн ыкмаңыз менен айтып
жатсаңыз (13-бетти караңыз);
Эгерде чыгарма коомдук энчиде болсо;
жана
Эгер сиздин колдонууңуз "адилет
пайдалануу" же "адилеттүү мамиле"
түшүнүгү же улуттук автордук укук
мыйзамында атайын камтылган чектөө же
өзгөчөлүк менен камтылган болсо.

Чыгарма качан коомдук энчиде
болот?
Эгерде чыгармага эч кимдин автордук укугу
жок болсо, анда ал чыгарма коомдук энчиге
таандык жана аны каалаган адам каалаган
максатта эркин пайдалана алат. Коомдук
энчиде иштердин төмөнкү түрлөрү бар:

Автордук укукту коргоо мөөнөтү
аяктаган чыгарма (23-бетти караңыз);
Автордук укук менен корголбогон
чыгарма (мисалы, китептин аталышы)
(13-бетти караңыз); жана
Автордук укуктун ээси өз укуктарынан
ачык түрдө баш тарткан чыгарма,
мисалы, чыгармага коомдук энчиде
экендигин билдирүү менен.

Автордук укук боюнча эскертүүнүн жоктугу
чыгарма интернетте жеткиликтүү болсо дагы,
чыгарма коомдук энчиде экенин
билдирбейт.

Чыгарманын дагы эле автордук
же чектеш укуктар менен
корголбогондугун кантип билсе
болот?
Мүлктүк эмес укуктарга ылайык, автордун
аты-жөнү адатта чыгармада көрсөтүлөт, ал
эми автордун өлгөн жылы библиографиялык
эмгектерде же мамлекеттик реестрлерде
болушу мүмкүн. Эгерде ал издөө так
натыйжаларды бербесе, тиешелүү
маалыматты текшерүү үчүн өлкөңүздүн
автордук укук кеңсесинин автордук укук
реестрине кайрылсаңыз болот же
тиешелүү жамааттык башкаруу уюмуна же
чыгарманы басып чыгаруучуга
кайрылсаңыз болот. Эсиңизде болсун, бир
продуктта бир нече автордук укуктар болушу
мүмкүн жана бул укуктар ар кандай ээлери
жана коргоонун ар кандай мөөнөттөрү
менен болушу мүмкүн. Мисалы, бир китепте
бир нече жана өзүнчө автордук укуктар
менен корголгон, ар биринин мөөнөтү баш-
ка күнү бүтө турган текст жана сүрөттөр
камтылышы мүмкүн.

Мисалы: Фредерик Шопен 1849-жылы каза
болгон. Анын жазган музыкасы жана тексти
коомдук   энчиде.    Демек,    ар    бир    адам
Шопендин музыкасын ойной алат. Бирок,
жазуулар музыкалык чыгармалардан өзүнчө
корголгондуктан, Шопендин музыкалык
жазуулары дагы эле автордук укук
коргоосунда болушу мүмкүн.

http://www.wipo.intismei/


 
 

Чыгарманы качан автордук
укуктун чегинде же "адилет
пайдалануу" же "адилеттүү
мамиле" түшүнүгү астында
колдоно аласыз?
Бардык улуттук автордук укук мыйзамдары
автордук укукту коргоонун чөйрөсүн чектеген
жана белгилүү бир шарттарда чыгармаларды
бекер пайдаланууга, же уруксатсыз, бирок
акы төлөнүүгө уруксат берген бир катар
чектөөлөрдү жана өзгөчөлүктөрдү камтыйт.
Так жоболор бир өлкөдөн башкасына
өзгөрөт, бирок жалпысынан өзгөчөлүктөр жа-
на чектөөлөр жарыяланган чыгармадан
цитатаны колдонууну (башкача айтканда, өз
алдынча түзүлгөн чыгармада кыска
үзүндүлөрдү колдонуу), айрымдарын жеке
жана жеке колдонуу үчүн көчүрүү (мисалы,
илимий-изилдөө жана окуу максаттары үчүн),
китепканаларда жана архивдерде кээ бир
репродукциялоо (мисалы, басылбай калган
эмгектер, алардын нускалары өтө морт
болуп, коомчулукка берүү үчүн),
мугалимдердин чыгармалардын үзүндүлөрүн
студенттердин сабак берүү үчүн
репродукциялоо, же көрүү мүмкүнчүлүгү
чектелген адамдар үчүн атайын
көчүрмөлөрдү жасоо.
Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай топтордун
кызыкчылыгы үчүн көптөгөн башка чектөөлөр
же өзгөчөлүктөр бар. Көбүнчө чектөөлөр жа-
на өзгөчөлүктөр улуттук мыйзамдарда толук
көрсөтүлгөн,   аларды    жетекчиликке     алыш
керек.   Болбосо,    адистике    кайрылышыңыз
керек.

Австралия, Канада, Индия, Улуу Британия жа-
на Америка Кошмо Штаттары сыяктуу
«жалпы укук» өлкөлөрүндө чыгармалар
«адилет пайдаланууга» же «адилеттүү
мамилеге» дуушар болушат. Бул жерде,
автордук укук мыйзамындагы жоболор анча
так эмес. "Адилет пайдалануу" башка
адамдардын автордук укук менен корголгон
чыгармаларын колдонуунун айрым түрлөрү
автордук укук ээсинин уруксатын талап
кылынбайт. Колдонуу автордук укук ээсинин
чыгарманы кайра чыгарууга жана башка жол
менен колдонууга болгон мүлктүк укуктарын
негизсиз түрдө бузбоо үчүн жетиштүү
минималдуу болушу күтүлүүдө. Бирок,
чыгармаларды жеке колдонуу үчүн көчүргөн
жеке адамдар көбүнчө коммерциялык
максатта көчүргөндөргө караганда алда
канча чоң “адилет пайдалануу” укуктарына
ээ. "Адилет колдонуу" катары уруксат
берилиши мүмкүн болгон иш-аракеттердин
мисалдарына билим берүү максатында
класста гезиттен сүрөттүн көчүрмөлөрүн
таратуу, пародия же социалдык коммента-
рий берүү максатында чыгарманы тууроо,
жарыяланган чыгармадан цитаталарды
жасоо. “Адилет пайдалануу” көлөмү ар бир
өлкөдө ар кандай болот. Бул жоболор
боюнча башка адамдардын эмгегин
колдонсоңуз да, көпчүлүк өлкөлөрдө
автордун атын келтиришиңиз керек экенине
көңүл буруңуз.
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Жеке көчүрүү үчүн жыйым
системасы деген эмне?
Жеке адамдар өздөрүнүн жеке, коммерциялык
эмес максаттары үчүн чоң көлөмдөгү автордук
материалдарды көчүрүшөт. Мындай көчүрүү үн
жаздыруучу жабдууларды жана медианы
өндүрүүчүлөр жана импорттоочулар үчүн
пайдалуу рынокту түзөт. Бирок, жеке көчүрүү
өзүнүн табияты боюнча келишим менен жөнгө
салынышы мүмкүн эмес: жеке көчүрмөлөрдү
адамдар өз үйүнүн купуялыгында жасашат.
Ошондуктан, кээ бир өлкөлөрдө жеке колдонуу
үчүн көчүрүүгө жөн гана өзгөчө учурларда
уруксат берилет; алдын ала уруксат талап
кылынбайт. Бирок анын ордуна мындай бир
катар өлкөлөр сүрөтчүлөргө, жазуучуларга жа-
на музыканттарга чыгармаларын кайталаганы
үчүн жыйым төлөм системасын түзүшкөн.
Жыйым системасы эки элементтен турушу
мүмкүн:

Жабдуулар жана медиа жыйымдар:
Көчүрүү жана факс машиналарынан
тартып CD жана DVD жазгычтарга, видео
кассеталык магнитофондорго жана
сканерлерге чейинки бардык жазуу
жабдууларынын баасына бир аз
автордук төлөм кошулат. Кээ бир
өлкөлөр ошондой эле ксерокөчүрмө
кагазы, бош ленталар, CD-R же флеш-
карталар сыяктуу бош жаздыруу
каражаттарына жыйым караштырышат.

Оператордун жыйымы:
«колдонуучунун акысы» мектептер,
колледждер, мамлекеттик жана
илимий мекемелер, университеттер,
китепканалар жана ишканалар чоң
көлөмүндөгү фотокөчүрмөлөрдү
түзгөн тарабынан төлөнөт.

Жыймдар, адатта, жамааттык башкаруу
уюму тарабынан өндүрүүчүлөрдөн,
импорттоочулардан, операторлордон же
колдонуучулардан алынат, андан кийин
тиешелүү укук ээлерине бөлүштүрүлөт.

Бельгиянын мисалы
Бельгияда корголгон иштердин
көчүрмөлөрүн чыгарган ишканалар (ээлик
кылган, жалданган же ижарага алынган)
сый акы төлөшү керек. Бул сый акы
корголгон чыгармалардын нускаларынын
санына туура келиши керек. REPROBEL,
Бельгиянын Репродукциянын Укуктары
Уюму, жыйымдарды чогултат жана
кирешелерди тийиштүү түрдө бөлүштүрөт.

http://www.wipo.intismei/
http://www.wipo.intismei/


Сиз технологиялык коргоо
чаралары (ТКЧ) менен корголгон
чыгармаларды колдоно
аласызбы?
Ишкерлер ТКЧ менен корголгон чыгармаларды
коммерциялык максатта колдонууда этият

болушу керек, эгерде бул ТКЧны айланып
өтүүнү талап кылса, бул аракет азыр көптөгөн
өлкөлөрдө мыйзам тарабынан тыюу салынган.
Көпчүлүк өлкөлөрдө бул бузуулар үчүн
жоопкерчилик корголгон чыгармалардагы
автордук укукту бузгандыгы үчүн
жоопкерчиликтен өзүнчө жана айырмаланат.
Бул айланып өтүүгө уруксат берилген күндө да,
автордук укукту бузуунун кадимки эрежелери
дагы эле колдонулат дегенди билдирет.
Ошентип, чыгарманы эксплуатациялоо дагы
деле автордук укуктун ээсинен лицензия
алышы керек.

Мисалы, эгер сиз корголгон контенти 
уруксатсыз колдонуу үчүн кимдир бирөөнүн 
санариптик укуктарды башкаруу системасын 
бузуп кирсеңиз же автордук укук боюнча 
иштин шифрин уруксатсыз чечсеңиз, ТКЧны 
айланып өтүшү болду деп эспетелет. Кээ бир 
өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдары айланып 
өтүүнү мыйзамсыз практика катары гана 
эсептебестен, ошондой эле кандайдыр 

бир даярдык актысын же айланып өтүү

үчүн жабдууларды жеткиликтүү кылууну
да укук бузуу деп эсептешет.

Укуктары башкаларга таандык
болгон корголгон чыгармаларды
колдонууга кантип уруксат ала
аласыз?
Автордук укук же чектеш укуктар менен
корголгон чыгарманы колдонууга уруксат
алуунун эки негизги жолу бар: жамааттык
башкаруу уюмдары (ЖБУ) кызматтарын
колдонуу же байланыш маалыматы бар болсо,
автордук укуктун же чектеш укуктардын ээси
менен түз байланышуу.

Эң туура жолу, адегенде чыгарманын тиешелүү
ЖБУнун репертуарында катталганын көрүү, бул
лицензия алуу процессин бир топ жеңилдетет.
ЖБУ жалпысынан  ар   кандай  максаттар   жана
колдонуу үчүн лицензиялардын ар кандай
түрлөрүн сунуштайт. Кээ бир ЖБУлар
санариптик лицензияларды сунуштайт (40-43-
беттерди да караңыз).

Эгерде чыгармадагы автордук укук же чектеш
укуктар кайсы бир ЖБУ тарабынан
башкарылбаса/көзөмөлдөлбөсө, сиз түздөн-түз
автордук укуктун же чектеш укуктардын ээси же
анын агенти менен байланышыңыз керек болот.
Автордук укук эскертүүсүндө көрсөтүлгөн адам,
балким, автордук укуктун баштапкы ээси болгон
адам болсо керек, бирок белгилүү бир
убакыттын ичинде автордук укуктун же чектеш
укуктардын мүлктүк укуктарын башка жакка
өтүп кеткен болушу мүмкүн. Улуттук автордук
укук реестрин издөө менен сиз автордук
укуктарды каттоонун ыктыярдуу тутумун камсыз
кылган Индия жана Америка Кошмо Штаттары
сыяктуу өлкөлөрдө учурдагы автордук укуктун
же чектеш укуктардын ээсин аныктай аласыз.
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Жазылган же музыкалык чыгармалар
болсо, сиз чыгарманы басып чыгаруучу
же    продюсер менен   байланышсаңыз
болот, алар көбүнчө материалды кайра
чыгарууга укуктуу.

Укуктардын бир нече "катмарлары"
болушу мүмкүн болгондуктан, ар
биринен лицензия талап кылынган бир
нече башка укук ээлери болушу мүмкүн.
Мисалы, композиция үчүн музыка
чыгаруучу, музыканы жаздыруу үчүн үн
жаздыруучу компания жана көбүнчө
аткаруучулар болушу мүмкүн.

Маанилүү лицензиялар үчүн, лицензия
алгач стандарттуу деп аталган шарттарда
сунушталса да, лицензиялык
келишимиңиздин шарттарын талкуулоодон
мурун эксперттик кеңеш алуу сунушталат.
Лицензиялоо боюнча компетенттүү эксперт
бизнесиңиздин муктаждыктарын
канааттандыруу үчүн эң жакшы
лицензиялык чечимди сүйлөшүүгө жардам
берет.

Сиздин бизнесиңиз укук бузуу
коркунучун кантип азайта алат?
Автордук укуктун бузулушу үчүн соттук
териштирүү кымбатка турушу мүмкүн.
Ошондуктан, укук бузууларды болтурбоого
жардам берген саясатты ишке ашыруу
акылдуулукка жатат. Төмөнкүлөр
сунушталат:

Сиздин компанияңызда иштеген 
кызматкерлерди алардын ишинин жана 
аракеттеринин автордук укукка 
байланыштуу мүмкүн болуучу кесепеттери 
жөнүндө кабардар кылуу үчүн үйрөтүңүз;
Зарыл болгон учурда жазуу жүзүндөгү 
лицензияларды же өткөрүп берүүлөрдү 
алуу жана кызматкерлердин мындай 
лицензиялардын же өткөрүп берүүлөрдүн 
көлөмү менен тааныш болушун камсыз 
кылуу;
Автордук укукту бузуу үчүн колдонулушу 
мүмкүн болгон бардык аппараттарды 
(мисалы, ксерокөчүрмө аппараттар, 
компьютерлер, CD жана DVD жазгычтар) 
автордук укукту бузуу үчүн колдонулбашы 
керектиги жөнүндө так эскертүү менен 
белгилеңиз;
Кызматкерлериңизге автордук укук 
менен корголгон материалдарды 
интернеттен уруксатсыз мекемеңиздин 
компьютерлерине жүктөөсүнө ачык тыюу 
салыңыз; жана
Эгерде сиздин бизнесиңиз
технологиялык коргоо чаралары (ТКЧ)
менен корголгон өнүмдөрдү көп
колдонсо, кызматкерлер автордук укук
ээсинин уруксатысыз ТКЧларды айланып

өтпөш үүчүн саясаттарды иштеп чыгыңыз.

Сизге чыгармасын колдонгуңуз келген автордук
укук ээсинин уруксаты керек. Авторлор көбүнчө
эмгектерин экономикалык жактан
пайдаланууну башкаруу үчүн өз укуктарын
басып чыгаруучуга же ЖБУга өткөрүп беришет.

http://www.wipo.intismei/
http://www.wipo.intismei/


 

Ар бир бизнестин автордук укуктун
сакталышы боюнча комплекстүү саясаты
болушу керек, анда анын бизнесине жана
колдонуу муктаждыктарына мүнөздүү
автордук укукка уруксат алуу үчүн деталдуу
жол-жоболор камтылган. Сиздин
бизнесиңизде автордук укукту сактоо
маданиятын түзүү автордук укуктун бузулуу
коркунучун азайтат.

Жыйынтык тизмеси
Автордук укукту коргоону
максималдуу түрдө арттырыңыз.
Өзүңүздүн чыгармаларыңызды автордук
укукту ыктыярдуу түрдө каттоо мүмкүнчүлүгү
бар жерде каттаңыз. Чыгармаларыңызга
автордук укук эскертүүсүн коюңуз.
Санариптик чыгармаларды коргоо үчүн
санариптик укуктарды башкаруу куралдарын
колдонуңуз.
Автордук укуктун ээлигин аныктаңыз.
Бардык кызматкерлер, көз карандысыз
өнөктөштөр жана башка адамдар менен
сиздин бизнесиңиз үчүн жаралган бардык
чыгармаларга автордук укукка ээлик кылуу
маселесин чечүү үчүн жазуу жүзүндөгү
келишимдерди түзүңүз.

Укук бузмбаңыз. Эгерде сиздин
өнүмүңүз же кызматыңыз сиздин
компанияңызга толугу менен
оригиналдуу болбогон кандайдыр бир
материалды камтыса, мындай
материалды колдонууга уруксат керекпи
же жокпу, билип алыңыз жана зарыл
болгон учурда алдын ала уруксат
алыңыз.
Эреже катары, автордук укугуңуздан
максималдуу пайда алыңыз.
Укуктарды саткандын ордуна лицензия
бериңиз. Ар бир лицензияны
лицензиаттын өзгөчө
муктаждыктарына ылайыкташтыруу
үчүн атайын жана чектөөчү
лицензияларды бериңиз.



  

7. АВТОРДУК
УКУКТУ ИШКЕ
АШЫРУУ

Сиздин автордук укугуңуз качан
бузулат?
Автордук укуктун ээсинин алдын ала 
уруксатысыз автордук укуктун ээси гана кыла
ала турган же тыюу сала турган иш-
аракеттерди жасаган адам, автордук укуту
"бузган" болуп эсептелет.

Мүлктүк укуктар бузулушу мүмкүн, эгерде
кимдир бирөө уруксатсыз:

Сизде болгон мүлктүк укутар үстүнөн иш-
аракетти жасаса;
Кээ бир өлкөлөрдө коммерциялык негизде
келишим түзсө же укук бузуучу чыгарманы
жасоо үчүн каражат берсе (мисалы, пират
компакт-дискти сатуу); же
Кээ бир өлкөлөрдө укук бузуучу чыгарманы
импорттосо же ээлик кылса, эгерде ал
мыйзамдуу өзгөчөлүккө кирбесе же башка
шылтоо болбосо.

- Чыгарманын бир бөлүгү гана колдонулса да,
автордук укук бузулушу мүмкүн. Бузуу көбүнчө
"олуттуу бөлүгү" болгон жерде болот.

- Бул маанилүү, маанилүү же өзгөчө бөлүгү

- Автордук укуктун ээсине гана корголгон
ыкмалардын биринде колдонулат. Саны да, са-
паты да маанилүү. Бирок чыгарманын канча
бөлүгү автордук укукту бузбастан колдонулушу
боюнча жалпы эреже жок.

Маселе ар бир иштин чыныгы фактыларына
жана жагдайларына жараша жекече аныкта-
лат.

Мүлктүк эмес укуктар төмөнкү учурларда
бузулушу мүмкүн:
Эгерде сиздин салымыңыз, чыгарманын
автору катары таанылбаса; же

Эгерде сиздин ишиңиз кемсинткен
мамилеге дуушар болсо же арнамысыңыз-
га же аброюңузга зыян келтире тургандай
өзгөрүүгө учураса.

Эгер автордук укук мазмунуңузду уруксатсыз
колдонуудан коргоо үчүн сиз орноткон
технологиялык коргоо чараларын кыйгап
өтүүчү түзмөктөрдү кимдир бирөө жасап,
импорттоп же коммерциялык түрдө
соодалашса, ошондой эле бузуу болушу
мүмкүн. Мыдан тышкары, кимдир бирөө
автордук укук чыгармасына болгон
укуктарды негизги маалыматын алып салса
же өзгөртсө, укук бузуу болуп эсептелиши
мүмкүн (26-бетти караңыз).



Бир аракет көптөгөн укук ээлеринин
укуктарын бузушу мүмкүн. Мисалы,
эфирдеги программалардын кассеталарын
сатуу укук бузуу болуп саналат. Албетте, бул
аракет музыканын композиторунун жана
оригиналдуу жазууну чыгарган жаздыруу
компаниянын автордук укугун да бузат. Ар
бир укук ээси өзүнчө юридикалык
аракеттерди жасай алат.

Сиздин укуктарыңыз бузула турган
болсо же бузулса эмне
кылышыңыз керек?
Автордук жана чектеш укуктарды ишке
ашыруу түйшүгү негизинен укук ээсине
жүктөлөт. Сиздин укугуңуздун бузулушун
аныктоо жана сиздин укуктарыңызды камсыз
кылуу үчүн кандай чараларды көрүү
керектиги сизден көз каранды.
Автордук укук боюнча юрист же юридикалык
фирма учурдагы варианттар боюнча
маалымат берип, укук бузуучуларга качан,
кантип жана кандай мыйзамдуу чара
көрүүнү, ошондой эле соттук териштирүү же
башка жол менен ушундай талаш-
тартыштарды кантип чечүү керектигин
чечүүгө жардам берет. Мындай чечим жалпы
бизнес стратегияңызга жана
максаттарыңызга жооп берерин текшериңиз.
Эгерде сиздин автордук укугуңуз бузулса, ан-
да сиз болжолдонгон укук бузуучуга
келишпестик болушу мүмкүндүгү тууралуу
кат жөнөтүү менен баштасаңыз болот
(«токтоо каты» деп аталат).

Бул катты жазуу үчүн юристтин жардамына
кайрылуу сунушталат. Кээ бир өлкөлөрдө, 
эгерде кимдир бирөө Интернетте сиздин
автордук укугуңузду бузган болсо, сизде 
төмөнкү мүмкүнчүлүк бар:

Интернет-кызмат провайдерине (ISP)
укук бузуучу контентти веб-сайттан алып
салуу же ага кирүүгө бөгөт коюуну талап
кылган атайын токтотуу катын жөнөтүү
(«билдирүү жана алып салуу»); же 
Интернет провайдерине билдирүү, ал өз
кезегинде болжолдонгон укук бузуулар
жөнүндө өзүнүн кардарларына кабарлайт
жана ошону менен маселени чечүүгө
көмөктөшөт («билдирүү жана эскертүү»
ыкмасы).

Кээде сюрприз эң жакшы амал.
Дооматты бузуучуга билдирүү берүү ага
далилдерди жашырууга же жок кылууга
мүмкүндүк берет. Эгерде сиз укук бузууну
билип туруп жасалган деп эсептесеңиз жана
сиз укук бузуучу иш-аракеттердин жайгашкан
жерин билсеңиз, анда сиз укук бузуучуга эч
кандай эскертүүсүз сотко кайрылып, укук
бузуучунун укугун күтүүсүз текшерүүгө
мүмкүндүк берген ex parte буйругун
сурасаңыз болот.

Соттук териштирүүлөр бир топ убакытка
созулушу мүмкүн. Бул мезгил ичинде
мындан аркы зыяндын алдын алуу үчүн, сиз
болжолдуу укук бузуу аракетин токтотуу жа-
на укук бузуучу товарлардын соода
каналдарына кирүүсүнө жол бербөө үчүн
дароо чараларды көрө аласыз.
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Көпчүлүк өлкөлөрдүн мыйзамдары сотко
убактылуу буйрук чыгарууга мүмкүндүк бе-
рет, анын негизинде сот ишинин акыркы
жыйынтыгы чыкканга чейин укук бузуучу
болжолдонгон тарапка укук бузуучу
аракетин токтотууга жана тиешелүү
далилдерди сактоого буйрук бере алат.

Төмөнкү учурларда гана укук бузуучуга каршы
сот ишин козгоо максатка ылайыктуу болот: (i)
сиз чыгармага автордук укукка ээ экениңизди
далилдей алсаңыз; (ii) сиздин укуктарыңыз
бузулганын далилдей аласыз; жана (iii) соттук
териштирүүдө ийгиликке жетишүүнүн наркы
соттук териштирүүгө кеткен чыгымдардан
жогору болсо. Соттор укук бузуунун ордун
толтуруу үчүн бере турган каражаттар
зыяндын ордун толтурууну, буйруктарды,
пайданы эсепке алуу боюнча буйруктарды жа-
на укук ээлерине укук бузуучу товарларды
өткөрүп берүү буйруктарын камтыйт.
Ошондой эле укук бузуучу материалды
даярдоого жана жайылтууга катышкан
үчүнчү жактардын инсандыгын жана
аларды таратуу каналдарын ачууга
мажбурланышы мүмкүн. Мындан тышкары,
сот өтүнүчү боюнча укук бузуучу
товарларды компенсация төлөбөстөн жок
кылууга буйрук бере алат.

Автордук укук мыйзамы ошондой эле
автордук укукту бузган чыгармалардын
көчүрмөлөрүн жасагандыгы же алар менен
коммерциялык мамиле жасагандыгы үчүн
кылмыш жоопкерчилигин белгилеши
мүмкүн. Укук бузуу үчүн жаза айып пул же
эркинден ажыратуу болушу мүмкүн.

Каракчылык (пиратство) иштерди алып
келүүнүн алдын алуу үчүн улуттук бажы
органдарына кайрылуу керек. Көптөгөн
өлкөлөр автордук укук ээлерине жана лицен-
зия ээлерине шектүү пираттык жана
контрафакттык товарларды кармоону талап
кылууга мүмкүндүк берген чек араны коргоо
чаралары бар.

Автордук укуктун бузулушун сотко
жеткирбестен чечүүнүн кандай
жолдору бар?
Көпчүлүк учурларда, укук бузуулар менен
күрөшүүнүн натыйжалуу жолу арбитраж же
ортомчулук болуп саналат. Арбитраждын
артыкчылыгы жалпысынан соттук
териштирүүлөргө караганда азыраак
формалдуу, кыскараак жана арзаныраак про-
цедура болуп саналат жана арбитраждын
чечими эл аралык деңгээлде аткарылышы
оңой. Арбитраждын да, ортомчулук да
артыкчылыгы талаш-тартыштарды чечүү
процессине тараптардын көзөмөлүн сактап
калуусу болуп саналат. Сиздин компанияңыз
кызматташууну улантууну же келечекте
лицензиялоо же кайчылаш лицензиялоо
келишимин түзүүнү каалашы мүмкүн болгон
башка ишкана менен жакшы бизнес
мамилелерин сактоого жардам берет.
Лицензиялык келишимдерге ортомчулук жа-
на/же арбитраждык пункттарды киргизүү
жалпысынан жакшы тажрыйба болуп
саналат. Кененирээк маалымат алуу үчүн
ИМБДУнун Арбитраждык жана медиация
борборунун вебсайтынан караңыз:
arbiter.wipo.int/center/ index.html.

http://www.wipo.intismei/
http://www.wipo.intismei/


  

Пайдалуу интернет шилтемелери

Интеллектуалдык менчик бүткүл дүйнөлүк уюму (ИМБДУ): www.wipo.int

ИМБДУнун Чакан жана орто ишканалар бөлүмү: www.wipo.int/sme/en/

ИМБДУнун автордук укук жана чектеш укуктар вебсайты: www.wipo.int/copyright/en/index.html

ИМБДУнун укутарды ишке ашыруу боюнча веб-сайты: www.wipo.int/enforcement/en/index.html

ИМБДУнун электрондук китеп дүкөнүнөн басылмаларды сатып алуу: www.wipo.int/
ebookshop. Аларга төмөнкүлөр кирет:

Автордук укукту жана чектеш укуктарды лицензиялоо боюнча колдонмо, № 897
басылма

Автордук жана чектеш укуктарды жамааттык башкаруу, №855 басылма

Акысыз басылмаларды жүктөп алуу үчүн: www.wipo.int/publications. Аларга төмөнкүлөр 
кирет:

Автордук укукту жана чектеш укуктарды түшүнүү, №909 басылма

Артистен аудиторияга: Автордук укуктан жана чектеш укуктардан жана автордук укукту жамааттык 
башкаруу системасынан жаратуучулар жана керектөөчүлөр кандай пайда көрүшөт, №922 басылма
Репрографияда жамааттык башкаруу, №924 басылма

Автордук укуктарды коргоо боюнча улуттук мекемелердин каталогу: www.wipo.int/
news/en/links/addresses/cr/index.htm

Эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар
Механикалык жазуу жана кайра чыгаруу укуктарын башкаруучу коомдордун эл аралык 
бюросу (BIEM): www.biem.org

Бизнес үчүн программалык камсыздоо альянсы (BSA): www.bsa.org

 1-ТИРКЕМЕ

http://www.bsa.org/


Авторлор жана композиторлор коомдорунун эл аралык конфедерациясы (CISAC):
www.cisac.org

Кинопродюсерлер ассоциацияларынын эл аралык федерациясы (FIAPF):
www.fiapf.org

Репродукциянын укуктарын коргоо уюмдарынын эл аралык федерациясы (IFRRO): www.ifrro.org

Фонографиялык өнөр жайынын эл аралык федерациясы (IFPI): www.ifpi.org

Көз карандысыз музыкалык компаниялардын бирикмеси (IMPALA): www.impalasite.org

Эл аралык басмачылар ассоциациясы (IPA): www.ipa-uie.org

Программалык камсыздоо жана маалымат ассоциациясы (SIIA): www.siia.net

http://www.ifpi.org/
http://www.impalasite.org/


  

2-ТИРКЕМЕ

Автордук укуктарды коргоо боюнча улуттук мекемелердин веб-сайттары

Алжир     www.onda@wissal.dz
Андорра    www.ompa.ad
Аргентина    www2.jus.gov.ar/minjus/ssjyal/autor
Австралия    www.ag.gov.au
Барбадос    www.caipo.gov.bb
Беларусь    vkudashov@belpatent.gin.by
    ncip@belpatent.gin.by
Белиз     www.belipo/bz
Босния жана Герцеговина  www.bih.nat.ba/zsmp
Бразилия    www.minc.gov.br
Канада     cipo.gc.ca
Кытай (Гонконг-САР)   www.info.gov.hk/ipd
Колумбия    www.derautor.gov.co
Хорватия    www.dziv.hr
Чехия Республикасы  www.mkcr.cz
Дания     www.kum.dk
Сальвадор    www.cnr.gob.sv
Финляндия    www.minedu.fi
Грузия     www.global-erty.net/saqpatenti \
Германия    www.bmj.bund.de
Венгрия    www.hpo.hu
Исландия    www.ministryofeducation.is
Индия     copyright.gov.in
Индонезия    www.dgip.go.id
Ирландия    www.entemp.ie
Кыргызстан    www.kyrgyzpatent.kg
Латвия    www.km.gov.lv
Ливан     www.economy.gov.lb

mailto:www.onda@wissal.dz
http://www.ompa.ad/
http://www.ag.gov.au/
http://www.caipo.gov.bb/
mailto:vkudashov@belpatent.gin.by
mailto:ncip@belpatent.gin.by
http://www.bih.nat.ba/zsmp
http://www.minc.gov.br/
http://www.info.gov.hk/ipd
http://www.derautor.gov.co/
http://www.dziv.hr/


  

Литва     www.muza.lt
Люксембург    www.etat.lu/EC
Малайзия    mipc.gov.my
Мексика    www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_459_indautor
Монако     www.european-patent-office.org/patlib/country/
monaco/
Монголия    www.ipom.mn
Жаңы Зеландия   www.med.govt.nz
Нигер     www.bnda.ne.wipo.net
Норвегия    www.dep.no/kd/
Перу     www.indecopi.gob.pe
Филиппиндер    ipophil.gov.ph
Корея Республикасы   www.mct.go.kr/english
Россия Федерациясы   www.rupto.ru
Сингапур    www.gov.sg/minlaw/ipos 
    www.ipos.gov.sg/
Словакия    www.culture.gov.sk
Словения    www.sipo.mzt.si/
Испания    www.mcu.es/Propiedad_Intelectual/indice.htm
Швейцария    www.ige.ch
Тайланд    www.ipthailand.org
Түркия     www.kultur.gov.tr
Украина    www.sdip.gov.ua 
    www.uacrr.kiev.ua
Улуу Британия    www.patent.gov.uk
Америка Кошмо Штаттары www.loc.gov/copyright

Эскертүү: Учурдагы маалымат алуу үчүн төмөнкү сайтына кириңиз: www.wipo.int/directory



  

3-ТИРКЕМЕ 

Автордук укук жана чектеш укуктар боюнча негизги эл аралык
келишимдердин кыскача баяндамасы

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Берн конвенциясы (Берн
конвенциясы) (1886)
Берн конвенциясы автордук укуктун негизги эл аралык келишими болуп саналат. Берн конвенциясы
башка нерселер менен катар «улуттук мамиле» эрежесин белгилейт, башкача айтканда, ар бир
өлкөдө чет элдик авторлор улуттук авторлор сыяктуу эле укукту пайдаланат. Конвенция учурда 162
өлкөдө иштейт. Келишим түзүүчү тараптардын тизмеси жана Конвенциянын толук тексти менен
даректе таанышууга болот www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html.

Аткаруучуларды, фонограмма чыгаруучуларды жана радиоуктуруу уюмдарын
коргоо боюнча эл аралык конвенция (Рим конвенциясы) (1961)
Рим конвенциясы чектеш укуктарды коргоону кеңейтет: аткаруучулар өздөрүнүн аткарууларына,
фонограммаларды чыгаруучуларга үн жаздырууларына жана радио жана телекөрсөтүү уюмдарына
өздөрүнүн уктуруу программаларына карата укуктардан пайдаланат. Конвенцияга учурда 83
мамлекет кол койгон. Келишим түзүүчү тараптардын тизмеси жана Конвенциянын толук тексти
үчүн www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html караңыз.

Фонограмма чыгаруучуларды алардын фонограммаларын уруксатсыз кайталоодон
коргоо жөнүндө конвенция (Фонограммалар боюнча конвенция) (1971)
Фонограммалар боюнча Конвенция ар бир Макулдашуучу Мамлекеттин башка Келишим түзүүчү
Мамлекеттин жараны болгон фонограмма чыгаруучуну өндүрүүчүнүн макулдугусуз дубликаттарды
жасоодон , мындай дубликаттарды ташып келүүдөн коргоо боюнча милдеттенмесин камсыздайт.
"Фонограмма" кандай гана формада болбосун (диск, магнитофон же башка) бир гана үн жазууну
билдирет (башкача айтканда, ал, мисалы, фильмдердин же видеокассеталардын үн тректерин
камтыбайт). Конвенция учурда 75 өлкөдө иштейт. Келишим түзүүчү тараптардын тизмеси жана
Конвенциянын толук тексти менен төмөнкү даректе таанышууга болот www.wipo.int/treaties/
en/ip/phonograms/index.html.

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/index.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/index.html


  

Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери жөнүндө
макулдашуу (ТРИПС Макулдашуусу) (1994)

Эл аралык сооданы интеллектуалдык менчик укуктарын эффективдүү жана адекваттуу коргоо менен
бирге шайкеш келтирүүгө багытталган ТРИПС Макулдашуусу соода менен байланышкан
интеллектуалдык менчик укуктарынын болушуна, көлөмүнө жана колдонулушуна тиешелүү
стандарттарды жана принциптерди камсыз кылуу үчүн иштелип чыккан. Ошол эле учурда
Макулдашууда мындай укуктарды ишке ашыруу үчүн каражаттар каралган, ТРИПС келишими
Дүйнөлүк соода уюмунун бардык 149 мүчөсү үчүн милдеттүү. Текстти Дүйнөлүк соода уюмунун
сайтынан окуса болот http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.doc.

ИМБДУнун автордук укук келишими (WCT) жана ИМБДУнун аткаруулар жана
фонограммалар жөнүндө келишими (WPPT) (1996)
Авторлордун, аткаруучулардын жана фонограмма чыгаруучулардын укуктарын коргоону санариптик
дүйнөнүн келип чыгуусунан улам келип чыккан кыйынчылыктарга ыңгайлаштыруу максатында
ИМБДУнун Автордук укук жөнүндө келишими (WCT) жана ИМБДУнун аткаруулар жана
фонограммалар жөнүндө келишими (WPPT) 1996-жылы түзүлгөн. WCT адабий жана көркөм
чыгармаларды коргоо боюнча Берн конвенциясын толуктап, анын жоболорун Маалымат коомунун
жаңы талаптарына ылайыкташтырат. Бул, биринчиден, Берн конвенциясындагы бардык ченемдер
санариптик чөйрөгө mutatis mutandis (тиешелүү өзгөртүлөрдү киргизүү менен) колдонулат дегенди
билдирет. Ошондой эле бардык WCT Келишим түзүүчү тараптар Берн конвенциясынын өзүнүн
тараптары болгонуна карабастан, Берн конвенциясынын олуттуу жоболоруна жооп бериши керек
дегенди билдирет. WCT алардын чыгармаларына карата авторлордун укуктарын үч өзгөчө укуктарды
берүү менен кеңейтет, б.а.

– оригиналдуу чыгармаларды же алардын нускаларын сатуу же башка жол менен
коомчулукка таратууга уруксат берүү же тыюу салуу (тараттуу укугу);
– компьютердик программаларды, кинематографиялык чыгармаларды коммерциялык прокатка
берүүгө (эгерде мындай коммерциялык прокат мындай чыгармаларды кеңири көчүрүүгө алып
келсе, кайталап чыгарууга өзгөчө укукка олуттуу зыян келтирсе) же фонограммаларда камтылган
чыгармаларды (прокат укугу) уруксат берүүгө же тыюу салууга; жана

– оригиналдуу чыгармаларын же алардын  көчүрмөлөрүн  зым  же  зымсыз  байланыш  каражаттары
аркылуу коомчулукка жеткирүүгө уруксат берүү же тыюу салуу, анын ичинде алардын

чыгармаларын коомчулукка бул чыгармаларды бир жерден жана даректен жетүү үчүн жеткиликтүү

кылуу (коомчулукка билдирүү укугу).

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.doc


  

WCT 2002-жылдын 6-мартында күчүнө кирген жана учурда 59га жакын мамлекет
WCTге мүчө (www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/index.html).

WCTтен айырмаланып, WPPT чектеш укуктардын ээлери менен алектенет, анын максаты
маалымат коомунда аткаруучуларды жана фонограмма чыгаруучуларды коргоону эл аралык
шайкеш келтирүү болуп саналат. Бирок ал аудиовизуалдык аткарууларга тиешеси жок. WPPT
негизинен аткаруучулардын (актерлордун, ырчылардын, музыканттардын ж.б.), алар
фонограммага жазылганбы же жокпу, экономикалык кызыкчылыктарын жана жеке укуктарын
коргойт. Ал ошондой эле үндөрдү жаздыруу боюнча демилгени көтөргөн жана жоопкерчилиги

бар тарапка же юридикалык тарапка жардам берет. WPPT укук ээлерине өзгөчө укуктарды бе-

рет:

– фонограмманы түз же кыйыр түрдө кайра чыгарууга уруксат берүү же тыюу салуу (кайра
чыгаруу укугу);

– фонограмманын түп нускасын же нусканын көчүрмөсүн сатуу же менчик укугун өткөрүп
берүү жолу менен жалпыга жеткиликтүү кылууга уруксат берүүгө же тыюу салууга;

– фонограмманын түп нускасын же нусканын көчүрмөсүн коммерциялык прокатка уруксат
берүүгө же тыюу салууга (прокат укугу); жана

– фонограммага жазылган ар кандай аткарууну коомчулуктун өкүлдөрү өздөрү тандап алган
жерден жана убакыттан көрө ала тургандай кылып, зым же зымсыз байланыш аркылуу
жалпыга жеткиликтүү кылууга уруксат берүүгө же тыюу салууга (жеткиликтүү кылуу укугу).

Жандуу аткарууларга, б.а. фонограммага жазылбаган аткарууларга карата WPPT
ошондой эле аткаруучуларга авторизациялоого өзгөчө укук берет:

– жалпы маалымдуулукка эфирдик же
кабелдик берүү;
– коомчулукка берүү; жана
– жаздыруу/фиксациялоо (үндү гана).

WPPT 2002-жылдын 20-майында күчүнө кирген; Учурда 58 мамлекет WPPTге
мүчө ( www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/index.html).
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Киберкылмыштуулук боюнча Конвенция (2001)

Европа  Кеңеши  тарабынан  иштелип  чыккан   киберкылмыштуулук   боюнча  конвенция 
коомду киберкылмыштуулуктан коргоого багытталган бирдиктүү кылмыш саясатын
аныктайт. Бул Интернет жана башка компьютердик тармактар аркылуу жасалган
кылмыштар боюнча биринчи эл аралык келишим, өзгөчө автордук укуктун бузулушу,
компьютердик алдамчылык, балдар порнографиясы жана тармактык коопсуздуктун
бузулушу менен байланышкан. Ал ошондой эле компьютердик тармактарды издөө жана
бөгөт коюу сыяктуу бир катар ыйгарым укуктарды жана процедураларды камтыйт. Толук
текстти conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm дарегинен окуса болот.

Автордук укук боюнча Директива (2001)
Маалыматтык коомдо автордук укуктун жана чектеш укуктардын айрым аспектилерин
гармонизациялоо боюнча Европалык Коомдоштуктун Директивасы, биринчи кезекте, Ин-
тернет жана электрондук коммерция жана жалпысынан санариптик технология
чакырыгына жооп берүү үчүн белгилүү бир негизги чөйрөлөрдө укуктарды
гармониялаштырат. Ал ошондой эле укуктарды башкаруу системасынын технологиялык
аспектилерин укуктук коргоо жана бул укуктардан өзгөчөлүктөр менен алектенет.

http://www.wipo.intismei/


  

4-ТИРКЕМЕ

Адабий жана көркөм чыгармаларды коргоо боюнча Берн конвенциясына
катышкан мүчө-мамлекеттердин тизмеси (2006-жылдын 16-июнуна карата)

Албания
Алжир
Андора
Антигуа жана Барбуда 
Аргентина
Армения
Австралия
Австрия
Азербайжан
Багам аралдары
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Беларус
Белгия
Белиз
Бенин
Бутан
Боливия
Босния жана Герцеговина 
Ботсвана
Бразилия 
Бруней-Даруссалем 
Болгария
Буркина Фасо
Камерун

Канада
Кабо-Верде
Чад Борбордук Африка
Республикасы
Чили
Кытай
Колумбия
Комор аралдары
Конго
Коста Рика
Пил тиши жееги 
Хорватия
Куба
Кипр
Чех Республикасы 
Корея Демократиялык 
Эл Республикасы 
Демократиялык Рес-
публикасы
Конго
Дания
Жибути
Доминика
Доминика Республика-
сы
Эквадор
Мысыр

Сальвадор
Экватордук Гвинея 
Эстония

Фижи
Финляндия
Франция
Габон
Гамбия
Грузия
Германия
Гана
Греция
Гренада Гватемала 
Гвинея

Гвинея-Бисау Гайана
Гаити
Ыйык Тра Гондурас 
Венгрия
Исландия
Индия
Индонезия
Ирландия
Израиль
Италия
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Ямайка
Жапония
Иордания
Казакстан
Кения
Кыргызстан
Латвия
Ливан
Лесото
Либерия
Ливиялык Араб 
Жамахириясы Лихтен-
штейн
Литва
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Малта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Микронезия 
(Федеративдик Штаттар)
Монако
Монголия
Марокко
Намбия
Непал

Голландия
Жаңы Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
Оман
Пакистан
Панама
Парагвай
Перу
Филиппиндер
Польша
Португалия
Катар
Корея Республикасы 
Молдова Республикасы 
Румыния
Россия Федерациясы Ру-
анда
Сент-Китс жана Невис 
Сент-Люсия 
Сент-Винсент жана 
Гренадиндер Сауд 
Арабиясы Самоа 
Сенегал
Сербия жана Черногория
Сингапур
Словакия
Словения
Түштүк Африка

Испания
Шри Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирия Араб Республикасы 
Тажикстан
Тайланд
Мурдагы Югославия 
Республикасы 
Македониянын
Баруу
Тонга
Тринидад жана Тобаго 
Тунис
Туркия
Украина
Кошмо Араб Эмираттар 
Улуу Британия
Танзания Бириккен Респуб-
ликасы
Америка Кошмо Штаттары 
Уругвай
Өзбекстан
 Венесуэла
Вьетнам
Замбия
Зимбабве

(Баардыгы: 162 мамлекет) 

Эскертүү: Учурдагы маалымат алуу үчүн төмөнкү веб-сайтына кириңиз: www.wipo.int/treaties/en/ip/berne

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne
http://www.wipo.intismei/
http://www.wipo.intismei/
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