Орган поліції, до якого звертається заявник
_________________________
(адреса, поштовий індекс)
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Потерпілий: Прізвище, ім’я, по батькові
(адреса, поштовий індекс,
інші засоби зв’язку)
ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)

про кримінальне правопорушення за ст. 176 КК України

A

__________ року П.І.Б. Підозрюваного, перебуваючи за місцем реєстрації:
__________________, використовуючи власний ноутбук, що був підключений до
всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, створив веб-сайт у всесвітній мережі
загального доступу Інтернет ‒ «___________», який розмістив його на обладнанні ТОВ
«__________», який адмініструвався ним з використанням власного ноутбука, що був
розташований в будинку за місцем проживання ________________________.
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Використовуючи створений веб-сайт «______________», П.І.Б. Підозрюваного, без
відповідного дозволу правовласників, з порушенням вимог Закону України «Про
авторське право і суміжні права», в період часу з __________ року по ___________рік,
надавав доступ користувачам всесвітньої мережі загального доступу Інтернет для
перегляду, завантаження та копіювання аудіовізуальних творів, права на які належать
компанії «____________». Зокрема, П.І.Б. Підозрюваного, за допомогою веб-сайту
«___________»
незаконно
розповсюджував
наступні
аудіовізуальні
твори:
«____________», «___________», «__________________», тим самим завдав компанії
матеріальної шкоди, орієнтовним розміром ____________________ грн.
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Тобто, П.І.Б. Підозрюваного своїми діями, які полягали у незаконному
розповсюдженні аудіовізуальних творів мистецтва, завдав матеріальної шкоди в особливо
великому розмірі та вчинив кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою
ст. 176 КК України.
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Згідно з частиною другою ст. 54 Конституції України ніхто не
використовувати або поширювати результати творчої діяльності особи без її згоди.

Відповідно до ст. 176 КК України:
1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва,
комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження
виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їх незаконне тиражування та
розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше
умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної
шкоди у значному розмірі, ‒
караються штрафом від двохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той
самий строк.
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