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Интелектуалната собственост е ключова за развитието на съвременните

икономически процеси. Както се посочва в Съобщение на Европейската

комисия („ЕК“)[i]: „В днешната икономика промишлените продукти и

процеси все повече разчитат на нематериални активи, защитени с ПИС

[права на интелектуална собственост – бел. моя], а доброто управление на

интелектуалната собственост („ИС“) е станало неразделна част от всяка

успешна бизнес стратегия.“ Такива нематериални активи са по-специално,

но не само изобретения, произведения на изкуството и културата,

софтуера, ноу-хау и данните и пр. Същевременно, както посочва ЕК, твърде

много дружества, и по-специално малки и средни предприятия („МСП“) не

се възползват в пълна степен от възможностите, които предлага

закрилата на интелектуалната собственост. Проучване на Службата на

Европейския съюз за интелектуална собственост показва, че нежеланието
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на МСП да използват права върху интелектуална собственост се дължи до

голяма степен на липсата на познания за интелектуалната

собственост[ii].

Ето защо, тази статия си поставя за цел да даде кратка информация за

авторските права (като част от по-широкото понятие за „права на

интелектуална собственост“), които се създават в рамките на трудови

правоотношения. Извън предмета на това изследване са сродните права,

както и авторските права, които възникват в резултат на изпълнение на

поръчка (например при сключен граждански договор), както и

възможността юридическо лице да придобива авторски права като

приобретател по договори за използване на произведения (т. нар.

„лицензионни договори“). 

За целите на анализа последователно е даден отговор на въпросите какво

означава всъщност „авторско право“, кои лица са автори и кои лица са

носители на авторски права[iii] и какви права има работодателят по

отношение на произведение, създадено в рамките на трудово или

служебно правоотношение.

1. Какво означава „авторско право“?

Авторското право се определя като призната и гарантирана от правните

норми възможност на носителя му да използва произведение на

литературата, изкуството и науката[iv]. От това определение, както посочва

проф. Е. Марков[v], следва, че от една страна, авторското право не е право

на автора, а право на носителя му, а от друга: че това право се свързва с

възможността за неговото използване.

Какво са обектите на авторското право, българският Закон за авторското

право и сродните му права („ЗАПСП“) дефинира в своя чл. 3, ал. 1, а именно:

обект на закрила като авторско право е „всяко произведение на

литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност

и е изразено по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма“.

ЗАПСП  запазва подхода на Конвенция за закрила на литературните и

художествени произведения[vi], т. нар. „Бернска конвенция“ [vii] и в ал. 1 на

чл. 3 предлага един неизчерпателен позитивен списък на т. нар. в

теорията „първични“ произведения, а в ал. 2 на същия член са изброени т.
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нар. „вторични произведения“[viii]. В чл. 4 от ЗАПСП е включен

изчерпателен негативен списък на обекти, които не могат да бъдат

защитени като авторско право. Както уместно изтъква проф. Марков[ix],

ЗАПСП не се и опитва да създаде уредба на самия процес на създаване на

произведението – обект на авторско право като творческа дейност, а

единствено се задоволява да посочи годните обекти на закрила и обхвата

на тази закрила.

Практиката показва, че най-много спорове, свързани с авторски права,

възникват по отношение на следните обекти на авторско право:

технически[x] и инвестиционни проекти[xi]; художествени проекти

(картини[xii], рисунки, скици, емблеми[xiii]; графични изображения[xiv] и

пр.); компютърни програми и бази данни[xv]; архитектурен и интериорен

дизайн[xvi]; компютърни игри (като съвкупност най-малко от компютърна

програма и графична част[xvii]) и др.

2. Кои лица са автори и кои лица са носители на авторски право?

В теорията на интелектуалната собственост е прието, че като продукт на

творческа дейност, правата на интелектуална собственост се създават

винаги от физически лица[xviii] (техните автори), но в предвидените от

закона случаи, носители на авторски права могат да бъдат и юридическите

лица[xix].

Такива предвидени от ЗАПСП случаи, в които юридическо лице може да

бъде носител на авторско право, са например случаите на създаване на

периодични издания и енциклопедии (чл. 10 ЗАПСП), на сборници,

антологии, библиографии и бази данни (чл. 11 ЗАПСП) и на компютърни

програми[xx] и бази данни, създадени по трудово правоотношение (чл.

14 ЗАПСП)[xxi].

Същевременно, значението за това кое лице е „автор“ е огромно, тъй като

авторските права – имуществени и неимуществени такива, принадлежат

именно на това лице, освен в случаите, в които ЗАПСП изрично е

предвидено друго.

3. Какви права притежава авторът и другите носители на авторски

права?
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Авторът и носителите на авторски права притежават комплекс от

имуществени и неимуществени права. В частност, чл. 18 ЗАПСП урежда

имуществените права на автора, като посочва, че авторът има

изключителното право да използва създаденото от него произведение и

да разрешава използването му от други лица. Неимуществените права на

носителите на авторски права са уредени в чл. 15 ЗАПСП, като съгласно чл.

16 ЗАПСП, правото за признаване на авторство върху произведението и

правото на автора да иска името му, псевдонима му или друг

идентифициращ го авторски знак да бъдат обозначавани по съответния

начин при всяко използване на произведението са неотчуждими.

Съгласно практиката на Върховния касационен съд на Република

България (ВКС), обективирана в Решение № 45 от 09.07.2020 г. по т. д. №

1437/2019 г., Т. К., І Т. О., тези неимуществени права са непрехвърлими дори

в хипотеза, в която авторът създава произведение по поръчка. Така дори

при изрична уговорка в договор, че всички неимуществени права

възникват за поръчващия, то тя би била частично недействителна като

противоречаща на закона.

Същевременно, по аргумент за противното, всички останали

неимуществени права, включително всички имуществени права (съгласно

чл. 36 ЗАПСП), могат да бъдат прехвърляни от носителя на авторското

право с договор.

4. Какви права има работодателят по отношение на произведение,

създадено по трудово или служебно правоотношение?

ЗАПСП предвижда две хипотези, при които авторските права принадлежат

на работодателя: 1) в случаите по чл. 14 ЗАПСП, ако не е уговорено друго,

авторското право върху компютърни програми и бази данни,

създадени в рамките на трудово правоотношение, принадлежи на

работодателя и 2) в случаите по чл. 41 ЗАПСП, при която макар автор на

произведението да остава физическото лице, работодателят на това

физическо лице ex lege[xxii] придобива имуществените права по

отношение на произведение, създадено от работник или служител на

този работодател (но не и неимуществените такива).
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От това следва, че  в случаите, в които едно лице – работник или служител,

създаде в рамките на изпълнение на трудовото си, респективно: служебно

правоотношение, компютърна програма или бази данни, то авторските

права принадлежат на работодателя му, а когато създаде друго

произведение (т.е. различно от компютърна програма или бази данни) –

годен обект на авторскоправна закрила, то съгласно чл. 41, ал. 2 ЗАПСП,

правото на използване на това произведение принадлежи на

работодателя и то без заплащане на възнаграждение, освен, ако в

трудовия договор или акта за назчаване на работника или служителя

не е уговорено друго. В тази насока са нужни няколко уточнения:

Първо, както чл. 14 ЗАПСП, така и чл. 41, ал. 2 ЗАПСП предвиждат, че

правото (авторското, респективно: имущественото право на

разпореждане) възниква за работодателя „освен, ако не е уговорено

друго“. Практиката показва, че в трудовия договор или актовете за

назначаване много рядко е уговорено „друго“, а именно: че авторското

право върху произведения, създадени в рамките на трудово / служебно

произведение принадлежи на работника / служителя, респективно:

имуществените права притенадлежат на работника или служителя, а не на

работодателя. Дори напротив, често срещана е хипотезата, в която в

трудовите договори / акта за назначаване изрично е уговорено, че „всички

права“ върху произведения, създадени от работника или служителя,

принадлежат на работодателя. В тази насока, както е посочено по-горе,

следва да се съобрази, че прехвърлими са всички имуществени права и

неимуществените права с изключение на тези по чл. 16 ЗАПСП. От това

следва, че уговореното „друго“ между работодателя и неговия работник

или служител при условията на чл. 41, ал. 2 ЗАПСП може да бъде, че

работодателят придобива и всички отчуждими неимуществени права

върху създаденото от работника или служителя в рамките на трудвото

правоотношение произведение.

Второ, нормата на чл. 41, ал. 2 ЗАПСП съдържа едно своеобразно

ограничение за правата на работодателя спрямо нормата на чл. 14

ЗАПСП, а именно: че в случаите по чл. 41 ЗАПСП, работодателят има право

да използва произведението без разрешение и без заплащане на

възнаграждение на автора, но „по начин и до степен, съответстващи на

обичайната му дейност“. Това именно поставя резонния въпрос: коя е
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обичайната дейност на работодателя?  Нито ЗАПСП, нито съдебната

практика дават отговор на този въпрос.

Единият възможен подход е да се съобрази вписаният в Търговския

регистър и регистър на ЮЛНЦ предмет на дейност на юридическото лице

– работодател. Този подход е неудачен, тъй като традиционно предмета на

дейност, посочен в ТРРЮЛНЦ включва изброяване на определена

дейност, както и добавката „и всяка друга дейност, незабранена от закон.“.

В този смисъл, последното би означавало, че работодателят може да

използва произведението за абсолютно всякаква цел, което обезсмисля

чл. 41, ал. 2, изр. 2 ЗАПСП.

Друг възможен подход е под „обичайна дейност“ на работодателя да се

разбира икономическата дейност на работодателя съгласно

Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008), определена въз

основа на годишните отчети за дейността. Този подход държи сметка за

действителната дейност на работодателя, в рамките на която работник или

служител, изпълняващ своите трудови функции, е създал обект на

авторско право, правото на използване за което да принадлежи именно да

работодателя. Ситуацията би се усложнила, ако въпросът засяга

новоучредено дружество на работодателя и негов работник или

служител. В такава хипотеза дейността на работодателя би следвало да се

определи въз основа на всички обстоятелства, в това число: бизнес план;

сключвани договори; водени преговори; наети служители и позицията, за

която са наети и др. подобни. За разлика от това, в хипотеза на компютърна

програма или бази данни, създадени в рамките на трудово

правоотношение, чл. 14 ЗАПСП не поставя такова изискване - те да се

използват само за обичайната дейност на работодателя.

Третият дискусионен въпрос от практическа страна е свързан с това кога

един работник или служител е създал обект на авторско право в

рамките на трудовото си правоотношение? С други думи, следва ли в

трудовия договор / длъжностната характеристика на този работник или

служител изрично да е предвидено, че изпълнението на трудови функции

включва създаването на обекти на авторско право?  Този въпрос е

поставян към ВКС в рамките на спор между работник, назначен на

длъжност „Старши специалист реализация на проекти” и работодател в

рамките на спор за заплащане на авторско възнаграждение за съставяне
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на инвестиционен проект. ВКС обаче приема, че този въпрос не изпълнява

критериите за допускане до касационен контрол, тъй като разпоредбата

на чл. 41 ЗАПСП не е не е неясна, непълна или противоречива

(Определение № 376 от 02.07.2015 г. по т. д. № 3411/2014 г., Т. К., ІІ Т. О. на

ВКС). Макар и да липсва изрично произнасяне на ВКС по въпроса, струва

ми се, че нормата на чл. 41 ЗАПСП (а и на чл. 14 ЗАПСП) действително е

ясна и не поставя изискване за изрично „възлагане“ създаването на

някакво произведение от страна на работника или служителя. Принципно

е разбирането, че в рамките на трудовото правоотношение работникът

престира труд (усилия), а не резултат и в този смисъл няма как нормата на

чл. 41 ЗАПСП, респективно чл. 14 ЗАПСП да натоварва трудовото

правоотношение с някакво допълнително съдържание. Напротив, идеята

на законодателя е ясна – авторското право върху компютърна програма

или бази данни, създадена в рамките на трудово правоотношение,

възниква за работодателя, а за всички други обекти на авторско право –

имуществените права върху произведение, създадено при изпълнение на

трудови функции, принадлежат на работодателя. В подкрепа на този

извод е и възприетото от ВКС в Решение № 259 от 02.06.2011 г. по гр. д. №

1725/2010 г., Г. К., ІV Г. О., че „Трудовите функции следват от естеството на

длъжността и работодателят следва да връчи на служителя/работника

длъжностна характеристика, в която трудовите функции да са отразени. Но

когато служителят/работникът започне работа и започне да

осъществява определени трудови функции, свързани с естеството на

длъжността и работодателят приема изпълнението им, следва да се

приеме, че са възложени на служителя / работника и приети от него.

Възлагането, приемането и изпълнението на трудови функции, които са

свързани с естеството на длъжността, е допустимо да бъде доказвано с

всички предвидени в процесуалния закон доказателствени средства.“ С

други думи, дори при липса на длъжностна характеристика или при липса

на изрично посочване в длъжностната характеристика на задължението за

изпълнение на дейност, която да доведе до създаването на обект на

авторско право, щом работникът или служителят започне работа и започне

да осъществява определени трудови функции, а работодателят приема

изпълнението им, то те се считат за възложени от работодателя

/(респективно те стават в основата на трудовото правоотношение). В този

смисъл е и Определение № 186 от 13.04.2018 г. по т. д. № 2650/2017 г., Т. К., І Т.

О. на ВКС, в което се потвърждава и решение на Софийски апелативен съд.

По същество, съдът е отхвърлил искането за заплащане на авторско
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възнаграждение от страна на работник, назначен на първоначално на

длъжност „Системен администратор“, съвместявайки длъжност "IT

мениджър по сигурността“ и в последствие "Мениджър по сигурността на

информационните технологии", който е създал компютърна програма в

областта на здравното осигуряване, тъй като е притежавал нужните знания

и умения, а по делото е доказано, че макар да е заемал длъжност

„системен администратор“, която не предполага създаване на компютърни

програми, то той получавал възлагане от ръководството на дружеството и в

действителност е изпълнил това възлагане като е създал въпросната

програма.

Четвърто, внимание заслужава и алинея 3 на чл. 41 ЗАПСП, която изрично

урежда възможността на работника или служителя да претендира от

работодателя заплащането на допълнително възнаграждение, ако в

резултат на създаденото от него произведение, работодателят е

реализирал приходи, които се явяват „явно несъразмерни“ спрямо

полученото от работника или служителя трудово възнаграждение в

периода, в който е създал произведението.  Съгласно чл. 41, ал. 3 ЗАПСП,

преценката за явна несъразмерност на възнаграждение на работника или

служителя спрямо реализираните от работодателя приходи следва да се

прави въз основа на правилото на чл. 38, ал. 2 ЗАПСП. В действителност, чл.

38, ал. 2 ЗАПСП не съдържа материален критерий за преценка кое

възнаграждение е явно несъразмерно спрямо реализираните от

работодателя приходи. Според мен, този законодателен подход е удачен,

тъй като чл. 41, ал. 3 от ЗАПСП (аналогично на чл. 38, ал. 2 ЗАПСП) всъщност

урежда едно субективно право на работника или служителя да

претендира заплащането на допълнително възнаграждение. Разбира се,

възможно е страните (работник или служител и работодател) да постигнат

взаимно приемливо споразумение, в рамките на което работодателят да

заплати доброволно такова допълнително възнаграждение. В случай, че

страните на успеят да постигнат такова споразумение, работникът или

служителят разполага с процесуалното право да предяви претенцията

си пред съда като следва да представи доказателства, че е автор на

произведението; за размера на полученото от него възнаграждение в

процесния период (създаването на произведението); представи

доказателства или поиска събирането на такива, че работодателят е

използвал произведението му и за размера на приходите, реализирани от

работодателя в резултат на използването на това произведението (най-
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често чрез искане за допускане на съдебно-икономическа екпертиза). По

този начин работникът или служителят – ищец, може да установи от една

страна разликата между заплатеното му за този период възнаграждение и

приходите на работодателя, а преценката дали е „явно несъразмерно“ или

не ще зависи от конкретните стойности, както и от обичайния размер на

възнаграждението, заплащано за използването на произведения от същия

вид (последното отново следва да се установи с допускането на съдебна

екпертиза, изготвена от вещо лице). При всички случаи, при условията на

чл. 162 от ГПК, когато искът е установен в своето основание, но няма

достатъчно данни за неговия размер, съдът определя размера по своя

преценка или взема заключението на вещо лице. При това, чл. 38, ал. 2

ЗАПСП поставя изискването за решаване на спора от съда „по

справедливост“.

Заслужава да се отбележи, че за разлика от чл. 41, ал. 3 ЗАПСП, чл. 14

ЗАПСП не съдържа такова право на работника или служителя да

претендира заплащане на допълнително възнаграждение за

създадения от него обект на авторско право. С други думи, дори тогава,

когато работникът или служителят е създал компютърна програма или

бази данни, които носят на работодателя приходи, които са явно

несъразмерни с полученото от работника или служителя възнаграждение

в рамките на трудовото му правоотношение, по което е създал

произведението, то последният няма право да претендира допълнително

възнаграждение.

В заключение заслужава да се изтъкне, че в рамките на трудовите

отношения между работодателя и служителя не следва да се пренебрегва

въпросът за авторските права и в частност: тяхната договорна уредба в

рамките на възможността  страните (работник или служител и

работодател) да уговорят „друго“ – в рамките на диспозитивните норми на

ЗАПСП.

Така от една страна за работника или служителя съществува принципната

възможност да настоява в трудовия му договор да бъде „уговорено друго“,

а именно: че създадените от него в рамките на изпълнение на трудовите

му функции компютърни програми или бази данни, ще принадлежат на

него, а не на работодателя, респективно: че изключителното право на

използване на създадените в рамките на трудовото правоотношение
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произведения не принадлежи на работодателя и/или, че последният

дължи заплащането на възнаграждение за това използване.  Възможно е

също такава (особено по отношение на компютърните програми и бази

данни), страните изрично да договорят, че работникът или служителят ще

има право, а работодателят ще дължи допълнително възнаграждение

(бонус) в случай, че работодателят реализира определени приходи от

използване на създаденото произведение.

От друга страна, с оглед минимизиране на рисковете от потенциален

спор, в трудовия договор или в длъжностната характеристика,

работодателят следва да предложи и включи достатъчно клаузи относно

естеството на трудовите функции на работника или служителя, за да си

гарантира, че всички произведения, създадени в рамките на трудовото

правоотношение, ще бъдат признати за такива, в това число като оформи

това документирално (например с приемо-предавателни протоколи за

създаване на определено произведение), както и да договори „друго“, а

именно: че не само имуществените права възникват за него, но и

неимуществените (отчуждими такива), както и че може да използва

създаденото произведение не само за обичайната си дейност.

Анализът е съобразен със законодателството към 15.02.2022 г.

Представеният анализ няма характер на правен съвет или консултация и

не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на

конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са

единствено на авторя и не отразяват непременно тези на Адвокатско

дружество „Георгиев, Тодоров и Ко.“, Софийски Университет „Св. Климент

Охридски“, техните филиали или служители.
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