
Врховен суд на Република Македонија

Авторски и сродни права – право на жалба У.бр.2195/99

Сентенца

Против решението за издавање на дозвола за колективно остварување на
авторски права на несценски музички дела, право на жалба има само
здружението, кое овие права ги остварува по сила на законот.

Образложение

Судот најде дека тужбата е неоснована.
Со оспореното решение жалбата на тужителот против решението за дозвола за
колективно остварување на авторското право на несценски музички дела од
26.11.1998 година донесено од Министерството за култура, отфрлена е како
изјавена од невластено лице. Притоа, тужениот орган оценил дека согласно член
144 од Законот за авторското право и сродните права, поврзано со член 239 став
1 од Законот за општата управна постапка жалбата на тужителот е изјавена од
неовластено лице, со оглед дека тужителот не бил учесник на јавниот конкурс за
издавање дозвола за колективно остварување на авторско право и сродните
права на Министерството за култура.
Судот смета дека со оспореното решение не е повреден законот на штета на
тужителот поради следното:
Со Законот за авторското право и сродните права ("Службен весник на РМ" број
47/96 и 3/98), во Глава шеста-Остварување на правата, во Оддел два -колективно
остварување, утврдено е дека колективното остварување на авторско право се
врши само за објавено авторско дело со тоа што колективното остварување на
авторско право содржи пренесување на исклучиви права за користење авторско
дело, прибирање и распределба авторски надоместоци од користењето на
авторското дело и остварување заштита на правото пред судови и други органи.
Во член 139 од наведениот Закон утврдено е дека, помеѓу другите колективно се
остварува и правото на објавување несценско музичко дело и несценско книжевно
дело (мали права). Според член 141 од истиот Закон колективно остварување
вршат здруженија на автори основани за таа цел, со тоа што здружението од став
1 на овој член работи со непрофитна цел и може да врши само колективно
остварување. Согласно член 144 од Законот, Министерството за култура издава
дозвола на здружението врз основа на јавен конкурс што се објавува во "Службен
весник на Република Македонија". За колективно остварување на утврдените
права од членовите 139 и 140 на овој закон за ист вид авторски дела по правило
се издава дозвола само на едно здружение, со тоа што Министерството за

www.pravdiko.mk



култура издава дозвола со решение, против кое е дозволена жалба. По жалбата
одлучува Владата на Република Македонија, а конечното решение се објавува во
"Службен весник на Република Македонија". Според член 148 став 4 од Законот,
правата од член 139 на овој закон, надлежното здружение ги остварува по сила на
закон и независно дали е склучен договор со авторот.
Согласно член 239 од Законот за општата управна постапка, ако жалбата е
недоуштена, ненавремена или изјавена од неовластено лице, а првостепениот
орган пропуштил да ја отфрли поради тоа, ќе ја отрфли органот што е надлежен
за решавање по жалбата.
Имајќи ги предвид цитираните законски одредби и фактот дека во конкретниот
случај жалбата против решението за дозвола за колективно остварување на
авторско право на несценски музички дела на Здружението за заштита на
авторски музичка права ЗАМП од С. е изјавена од тужителот како физичко лице,
носител на авторско право на несценски музички дела, Судот најде дека не е
повреден законот на штета на тужителот , кога во постапката по жалба , истата е
отфрлена, бидејќи е изјавена од неовластено лице. Имено, без оглед на
причините кои тужениот орган ги наведува во оспореното решение, односно дека
тужителот не учествувал во конкурсот за издавање на дозвола за колективно
остварување на авторското право на несценски музички дела, Судот наоѓа дека со
изреката на оспореното решение правилно е одлучено кога жалбата на тужителот
е отфрлена како изјавена од неовластено лице. Ова, затоа што од погоре
цитираните законски одредби произлегува дека колективното остварување на
авторското право на несценски музички дела (мали права), го вршат само
здруженија на автори основани за таа цел (член 141), на кои согласно член 144 ,
Министерството за култура им издава дозвола , врз основа на јавен конкурс кој
што се објавува во "Службен весник на Република Македонија". Ова и повеќе од
причина што правата од член 139 на Законот, меѓу кои и правото на објавување
несценски музички дела и несценски книжевни дела (мали права), надлежното
здружение ги остварува по сила на закон и независно дали е склучен договор со
авторот.
Од сето ова произлегува дека е донесено правилно и законито решение.

Пресуда Врховниот суд на Република Македонија,У.бр.2195/99 од 14.03.2001
година.
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