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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (назва товариства)
адреса:_________________________
код ЄДРПОУ ____________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________

A

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про захист авторських прав і виплату компенсації за порушення
авторських прав (зображення)
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___________ року мною, П.І.Б., створена збірка творів ____________ під
назвою «___________», присвячена ______________.
Користуючись своїм правом, я звернувся (лася) ___ року до
Державної служби інтелектуальної власності України із заявою про
реєстрацію _______________ та отримав (ла) свідоцтво про реєстрацію
авторського права ________________№ _____ від __________ року.
__________ року я у магазині «______», що знаходиться у ______, де
підприємницьку діяльність здійснює Відповідач, придбав ________, на якій
було відтворено два твори ________, автором яких являюся я. Наявність
такого права у Відповідача жодними письмовими доказами не
підтверджується.
Передати права щодо використання творів назва (П.І.Б. автора ) міг
тільки сам автор.
Реалізацію Відповідачем зазначених товарів із відтворенням творів,
автором яких є я, підтверджую товарним чеком від ____________ року.
Крім того, факт розповсюдження зазначеного товару підтверджую
відеозаписом, який надаю на матеріальному носії, який записано мною у день
виявлення порушення моїх авторських прав ______ року.
Тому, реалізація примірників товарів, на яких зображені об’єкти
авторського права, підтверджується товарним чеком і відеозаписом
придбання вказаних товарів.
Відповідно до частини першої ст. 8 Закону України «Про авторське
право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-XII (далі – Закон
№ 3792-XII) літературні твори є об’єктами авторського права.
Згідно з частиною першою ст. 15 цього Закону до майнових прав
автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне
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право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону
використання твору іншими особами.
Відповідно до частини третьої цієї статті виключне право автора (чи
іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання
твору іншими особами дає право особі, що має авторські права, право
дозволяти або забороняти:

